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Въведение 
 

Настоящия горскостопански план е изготвен по Наредба № 18/7.10.2015 г., за 
инвентаризация и планиране в горските територии и на основание сключен договор от 
326/06.12.2017 год. в гр.София между „Пролес-инженеринг“ ООД и Община Приморско за 
изработване на горскостопански план на горските територии, стопанисвани от община 
Приморско. Горскостопанският план се изготвя за десетгодишен период на стопанисване -  2019-
2028 година. 

Условие за изготвяне на този горскостопански план се явява утвърденото от РДГ-Бургас 
”Задание за инвентаризация на горските територии, собственост на Община Приморско в 
териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ и ТП „ДГС Бургас“ и изработване на 
горскостопански план на всички горски територии, собственост на Община Приморско в 
териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево“, ТП „ДГС Царево“, ТП „ДЛС Ропотамо“ и 
ТП “ДГС Бургас“, РДГ Бургас и Протоколното решение от 28.07.2017 год. на ЕТИС към РДГ-
Бургас за приемане на заданието. 

 
При сегашната горско-административна структура горските територии, собственост на 

Община Приморско попадат в териториалния обхват на три горски и едно ловно стопанство – 
ТП „ДГС Ново Паничарево“, ТП „ДГС Бургас“, ТП „ДГС Царево“ и  ТП „ДЛС Ропотамо“, РДГ-
Бургас. Общата им установена площ е 14 218,1 ха. 

Инвентаризацията на общинските горски територии в обхвата на ТП „ДГС Ново 
Паничарево“ и на ТП „ДГС Царево“ е извършена по време на цялостната горска инвентаризация 
на ДГС Ново Паничарево и ДГС Царево през 2016 година и е приета 2017 година – за сметка на 
бюджета на ИАГ.  

На общинските горски територии, които попадат в обхвата на ТП „ДЛС Ропотамо“ и ТП 
„ДГС Бургас“ e направена нова актуална инвентаризация за сметка на възложителя. За сметка на 
възложителя е и цялостното горскостопанско планиране на общинските горски територии в 
обхвата на четирите горско-административни единици. 

Горските територии са разположени в община Приморско, област Бургас. Това са 
съответно землищата на градовете Китен и Приморско и селата Ново Паничарево, Веселие, 
Писменово и Ясна Поляна. 

Горските територии, собственост на общината се управляват, стопанисват и ползват от 
Дирекция „Управление и стопанисване на общинските гори” (ДУСОГ) гр. Приморско, като 
структура на Общината, съгласно Решение №119/28.02.2001 год. на Общинския съвет 
гр.Приморско.  

 
Горскостопанския план е разработен на типологична основа. Проучени и описани са 

физико- географските, климатични, хидроложки, петрографски и почвени условия, при които се 
развива горско- дървесната растителност в района. 

Въз основа на типа месторастене, за всеки подотдел е предвиден оптималния бъдещ състав 
по дървесни видове и съответстващите му бонитети. 

Направена е обобщена характеристика на горските територии - установени и описани са 
всички промени в площта и предназначението на горите, както и основанията за това. 

Извършената подробна инвентаризация на горските ресурси по насаждения, позволява 
съгласно характера и състоянието им и месторастенията, които заемат, да се набележат основните 
насоки за организацията на стопанисването на горите и да се обособят стопанските класове и 
турнусите на сеч според целите на производство. На тази база са планирани горскостопанските 
мероприятия по подотдели, имащи за цел повишаване на продуктивността и запазване и 
подобряване специалните функции на гората.  
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В Глава VI е направен обобщен анализ на извършеното планиране и предвидените добиви 
на дървесина. В глава VII са посочени лечебните растения в горската територия, собственост на 
общината. Глава VII е изработена съгласно ЗЛР/18.07.2017 год. 

В Глава VIII е поместена „Оценка за съвместимост на проектираните в горскостопанския 
план мероприятия с предмета и целите на Защитените зони по „Натура 2000“, обявени по реда на 
Закона за биологичното разнообразие“. Оценката е съгласувана и одобрена от РИОСВ-гр. Бургас. 

Община Приморско е първата община в България, със сертификат на горската територия. 
Целта на сертификата е да оцени управлението на горите на Община Приморско от екологична, 
икономическа и социална гледна точка според установените принципи и критерии на Forest 
Stewardship Council™ (FSC®). Горскостопанският план e съобразен с препоръките и указанията за 
стопанисване на шестте вида гори с висока консервационна стойност, определени по 
Приложението на Националното ръководство за определяне на ГВКС.  

 
Приложенията към обяснителната записка включват списъци, документи - свързани с 

разглеждането и приемането на ГСП, отчетни форми, таблици за таксационните характеристики 
по стопански класове, сборни листа и горскостопански карти. 

  
Таксационните описания на подотделите са поместени в отделни томове, разпределени за 

трите горскостопански участъка и съответни кратки записки към тях. 
За всяко насаждение, в таксационно описание, съгласно утвърдената „Инструкция за 

установяване на типовете горски месторасторастения и определяне на състава на дендроценозите“ 
от 2011 год. и „Класификационна схема на типовете горски местообитания“ от 2011 год., са 
означени със съответната сигнатура горскорастителните области, подобласти, пояси, подпояси и 
типове месторастения и хабитати, където има такива. Отбелязани са и особеностите на релефа, 
почвеният тип и подтип, богатството, овлажняването, дълбочината, каменливостта и механичния 
състав на почвата.  

В таксационните описания, със съответната сигнатура, утвърдена с Наредба № 18/ 
07.10.2015 год., за инвентаризация и планиране в горските територии,  е представена 
таксационната характеристика на всяко насаждение, собствеността, стопанският му клас, вид на 
горите по Приложение № 5, функционалната принадлежност, насоката на стопанисване и др.  

Направена е оценка на здравословното състояние на насажденията в съответствие с 
изискванията, заложени в Приложение № 7, чл. 22, ал.1, т.6 от Наредба № 18/07.10.2015 год. и в 
Приложение № 8 от Наредба № 12/16.12.2011 год. за Защита на горските територии от болести, 
вредители и други повреди. 

В отделен свитък е поместен План за дейностите по опазване на горите от пожари, 
съобразен с разпоредбите на Наредба № 18/07.10.2015 год. и Наредба № 8/11.05.2012 год. за 
условията и реда на защита на горските територии от пожари. Същият е извадка от одобрените 
планове за дейностите по опазване на горите от пожари за целия териториален обхват на всяка от 
четирите горскостопански единици. Тези планове са съгласувани и одобрени от ИАГ, РДГ-Бургас 
и РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр.Бургас. 
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Глава I 
 
Природни условия. Типове горски месторастения и 

икономически ефект. 
 
1. Име и местонахождение на горските територии, обект на горскостопанския 

план. 
 

 Горската територия включва всички гори върху имоти, собственост на Община 
Приморско.  

Имотите са възстановени на общината с решения и протоколи за въвод, издадени от 
поземлена комисия град Приморско. Тези имоти попадат в землищата на градовете Приморско 
и Китен и селата Ясна поляна, Ново Паничарево, Писменово и Веселие.  

Горската територия се стопанисва от Дирекция „Управление и стопанисване на 
общинските гори” към община град Приморско, област Бургас. В горско-административно 
отношение горите попадат в териториалния обхват на три горски и едно ловно стопанство – 
ТП „ДГС Ново Паничарево“ , ТП „ДГС Бургас“, ТП „ДГС Царево“ и ТП „ДЛС Ропотамо“, 
РДГ-Бургас. 

Горската територия е разположена в източната част на Бургаска област. 
На изток граничи с Черно море и е заобиколена от държавните горски територии на 

съответните горскостопански едници в обхвата на които попада. 
Съществуващата добра пътна мрежа благоприятства правилното организиране, 

управление, стопанисване и охрана на горите. 
Общата площ възлиза на 14 218,1 ха, от която 13 368,5 ха залесена и 849,6 ха незалесена. 
 
2. Физикогеографска характеристика. Хидроложки условия 

 
  а) географско положение 
 
 Територията, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско обхваща най-северните разклонения 

на Странджа, които са предимно с равнинно-хълмист характер. 
 Горите на общината представляват комплекс от горски масиви, заобиколени от  

разпръснати насаждения в земеделски земи. Високата лесистост на територията и смесването на 
общинските с необщинските гори, както и наличието на големи площи защитени територии не 
дават възможност да се отличи някаква фигура. 

  
б) релеф 
 
Площта, попадаща на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево” има хълмист и 

нископланински релеф, а площта, в обхвата на ТП „ДЛС Ропотамо”, ТП „ДГС Бургас” и ТП 
„ДГС Царево“ е с подчертано равнинен и равнинно-хълмист  характер. 

В нископланинската  и хълмиста част  теренът е  прорязан от долове и широко разляти 
била, който на места са снижени под формата на седловини и малки плата. 

В равнинната си част край водните течения се оформят  влажни зони, осбено характерна 
с лонгозната си растителност е тази край течението на река Ропотамо. 

Данните за характеризирането на релефа по надморска височина, наклон и изложение за 
дървопроизводителната площ са посочени в таблици № 1,2 и 3. 

В района разликите в надморските височини не са големи. Най-високата част  е 
вр.”Живак” 453 м н.в. (подотдел 88 - 1), а най-ниската – долната част са скалистите брегове край 
Черно море и лонгозите на река Ропотамо.  

Преобладаващата надморска височина - 50,3%, характерна за дървопроизводителната 
площ  е до 100 м, а насажденията, разположени над 301 м са само 11,3 %. (таблица № 1). 
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Табл. № 1  Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА 

       ПЛОЩ по НАДМОРСКА ВИСОЧИНА 
-------------------------------------- 
Надморска височина    Площ-ха        % 
-------------------------------------- 
    1 -    50         2240.7    16.7 
   51 -   100         4510.2    33.6 
  101 -   150         1091.9     8.1 
  151 -   200         1276.4     9.5 
  201 -   250         1087.0     8.1 
  251 -   300         1709.3    12.7 
  301 -   350         1058.5     7.9 
  351 -   400          437.0     3.3 
  401 -   450           14.5     0.1 
  451 -   500            3.0       - 
-------------------------------------- 
ОБЩО                  13428.5   100.0 
-------------------------------------- 

 
Малката денивелация на терените в стопанството определят сравнително не голямото 

разнообразие на месторастенията от един лесорастителен подпояс – на равнинно-хълмистите 
дъбови гори  (Ю-I-2). 

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на общинската горска 
територия е 110 метра. 

По отношение на наклоните, терените обхващат техния цялостен спектър – от равни до 
много стръмни, което обуславя и различната дълбочина и богатство на почвата, даже и в 
рамките на един подотдел. Това определя различен качествен състав на дървостоя и неговата 
производителност в зависимост от наклона. 

Преобладават наклонените терени – 48,8%, които заедно с полегатите – 19,7%, са 
предпоставка за задържане на почвената влага и формиране на средно дълбоки и дълбоки 
почви (таблица № 2). При стръмните и много стръмни терени на припечни изложения по-
бързо се оттичат повърхностните води, които недостатъчно проникват в почвата, а по 
оголените склонове и изредени насаждения се появяват предпоставки за ерозионни процеси.  

 
Табл. № 2 Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА 

ПЛОЩ по НАКЛОН на терена 
 

-------------------------------------- 
Наклон на терена      Площ-ха        % 
-------------------------------------- 
Равно       0- 5 гр.   1211.0     9.0 
Полегато    6-10 гр.   2650.1    19.7 
Наклонено  11-20 гр.   6558.4    48.8 
Стръмно    21-30 гр.   2867.2    21.4 
Мн.стръмно   +31 гр.    141.8     1.1 
-------------------------------------- 
ОБЩО                  13428.5   100.0 
-------------------------------------- 

 
Преобладават сенчестите изложения, което е предпоставка за формиране на повече 

свежи и свежи до влажни месторастения. 
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Табл. № 3 Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по 
ИЗЛОЖЕНИЕ на терена 

 
------------------------------------- 
 Изложение           Площ-ха        % 
------------------------------------- 
Север                 2120.6    15.8 
Изток                 2295.5    17.1 
Запад                 1058.0     7.9 
Юг                    1259.1     9.4 
Североизток           2306.6    17.2 
Югоизток              1472.3    10.9 
Югозапад              1300.7     9.7 
Северозапад           1615.7    12.0 
Неориентирано              -       - 
------------------------------------- 
ОБЩО                 13428.5   100.0 
------------------------------------- 

        
  Тези особености на релефа се отразяват върху разпределението на светлината, 
топлината, влагата, богатството на почвата и други екологични фактори, а от там и на 
формирането на различните типове горски месторастения. 

 
в) хидрография и хидроложки условия 
 

           В хидроложко отношение района на общинските гори се характеризира с непостоянен и 
силно променлив режим на реките и доловете. 
           Като най-важна водна артерия се явява Церовска река, която извира от Странджанския 
рид ”Босна”. В долното и течение преди с. Ново Паничарево е построен язовир “Ново 
Паничарево”, който реката пълни с водите си. В долното си течение Церовска река носи името 
река Ропотамо, която се влива в Черно море. Приток на р. Ропотамо е Селската река, която 
извира от района на м. ”Харамиите”. Селската река тече на север, приемайки няколко по-малки 
притоци. Устието на река Ропотамо е много живописно и е международен туристически обект. 

Зеленковска река води началото си от м. Луков гьол тече на североизток, като по 
течението и се вливат множество малки притоци. 
           Дудинска река, в горното си течение известна с името си дол Петрова поляна, извира от 
м. “Петрова поляна”, тече на север, приема левите си притоци Пожарско дере и Осичевска река, 
както и много други малки притоци, продължава на североизток, където е построен язовир “ 
Ясна поляна” с основен водоизточник същата река. 
           След с. Ясна поляна, Дудинска река и Зеленковска река се събират заедно и продължават 
под наименованието Дяволска река, която се влива в Черно море близо до гр.Приморско. 
           Равнинно-хълмистият релеф на територията на общината и влиянието на Черноморието, 
обуславят режима на водните течения - голям зимен и малък летен отток, вследствие на по-
големи зимни и по-слаби летни валежи. 
           Водните течения в района на общинските гори се характеризират със здрави легла и 
брегове и нямат пороен характер, но общо взето са лишени от постоянен и изобилен воден 
отток. 

 
  3. Геоложки строеж и петрографски състав 
 
Основно разпространение на територията на общинските гори имат андезитите и 

андезитовите туфи с горнокредна възраст. Ценоманът има по ограничено разпространение. Той 
е представен от ръждиви пясъчници, които в прясно отломени повърхности са сиви. Най – 
рядко се срещат тъмни глинести и глинесто мергелни лиски, които се сменят с тънкослойни 
пясъчници. 
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              Скалите в района са с различна степен на изветряемост и напуканост. Обикновено 
върху андезитите се формират богати, но тежки и плътни по своя строеж почви, на които 
прехода от активната част на почвения профил към основната скала е твърде рязък. В 
лесорастително отношение най-благоприятни са порьозните дребнозърнести ръждивочервени 
пясъчници, особено когато не са плътно и хоризонтално разположени. Върху тях и андезитите 
на равни, полегати и наклонени терени са формирани предимно дълбоки излужени канелени 
почви. 
 От скалите, най–голям дял по площ заемат андезитите – 42,7% и пясъчниците – 38,2% 
следвани от мергел 17,6% и шисти 1,5 %. 
 При открити скални образувания се наблюдават процеси на напукване и изветряне, 
което от своя страна създава условия за натрупване на почвообразуващи продукти. 
 Петрографския състав е показан в приложената петрографска карта. 

  4. Климатични условия 
 
Климатичните условия са решаващ фактор за горско растителното райониране и за 

формирането на различни типове месторастения. 
Според климатичната класификация на България от Л.Събев и Св.Станев - 1959 г., 

територията на Община Приморско се намира основно в Черноморската климатична подобласт и 
част в Странджанския климатичен район от южно българската климатична подобласт на 
Континентално – средиземноморската климатична област. Съгласно горско растителното 
райониране площите и на двата климатични района попадат  в под пояса на равнинно-
хълмистите дъбови гори (Ю-I-2) 0-600 метра и малка част в подпояса на крайречни и лонгозни 
гори (Ю-I-1) на Южната крайгранична  горскорастителна област (Ю); подобласт Странджанско 
черноморие (СЧМ). 

 
4.1. Температурен режим 
 
Представа за температурния режим на горско-растителните подпояси ни дават 

температурните характеристики на климатичните райони по Станев , Събев (Табл. № 4). 
 
Табл. №  4 Средни температурни данни по климатични райони и горскорастителни 

подпояси 
 

Климатичен 
район по 
Събев и 
Станев 

Пояс, 
подпояс   

м н.в 

Температура на въздуха в градуси Средни дати на начало и края на периода с 
устойчиво задържане на температурата месеци средного

д. 
темпера

тура 

средно
год. 

абсол 
миним 

средного
д. 

абсол. 
максим 

I IV VII X над 5° над 10° 
пролет есен пролет есен 

Планински климатичен район 
Странджанск
а северна част 
(150-300) 

Ю-I-2 
0-600 

1-
2 

9.5 -
10.5 

21.5 – 
22.3 

13 
- 
14 

16-19 -14 до  
-12 

34-36 10.III 
 - 
15.III 

28.XI-
5.XII 

12.IV 27.X-
1.XI 

 
От данните в таблица № 4 се вижда, че температурните   характеристики показват 

значително влияние на Черно море и близостта на средиземноморските зимни циклони, най-
вече   върху  зимните  температури.  Есента (13-14°С) е сравнително по- топла от  пролетта (9-
10°С) , като периодът на пролетното повишение на температурите е изместен към лятото, а на 
есенното – към  зимата. 

Средногодишната амплитуда е от порядъка на 20,5 –21,5°С 
Общо взето температурния режим е благоприятен за развитието на растителността в 

района. Трябва да се има обаче в предвид абсолютно минималните температури                         
(средногодишно – 14-12°С), които могат да окажат негативно влияние върху растителността. 
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Приема се, че пълна вегетация на дървесната растителност има при температура на 
въздуха над 10°С, и че продължителността на периода с трайна температура над тази, определя 
вегетационния период. Вегетация съществува и при трайна температура на въздуха и над 5°С, но 
тя е непълна и не определя продължителността на вегетационния период. 

Горите в района са в период на вегетация 200-220 дни от годината, а 260-285 дни от 
годината температурата се задържа трайно над 5°С. 

 
4.2. Валежен режим и влажност на въздуха 

 
Основните данни за количеството на сезонните и годишни валежи  по Събев - Станев са 

посочени в таблица № 5. 
 
Табл. №  5 Разпределение на средните месечни и годишни суми на валежите 
 

Климатичен 
район по 
Събев и 
Станев 

Пояс, 
подпояс   

  м н.в 

Валежни суми - мм Максимална 
валежна сума 

Минимална 
валежна сума зима пролет лято есен годишно 

Планински климатичен район 
Странджанска 
северна част 
(150-300) 

Ю-I-2 
0-600 

170-230 150-170 140-150 160-240 650-800 XII (VI)          VIII   

 
От таблицата се вижда, че най–високи са зимните и есенните валежи,  падащи за  по 18-

24 валежни дни на сезон. Следващите по количество валежи са есенните, което трябва да се има 
предвид при залесителните работи. 

Годишната сума на валежите е в границата от 650 до 800 мм. Най-сух е м. август, а най-
много валежи падат през декември и юни. 

По отношение на засушаванията, територията  попада в неблагоприятен район. 
Най-голям е средният брой  на засушаванията през лятото и есента. Особено ясно е 

изразено засушаването в края на лятото. 
По баланса на атмосферното си овлажняване за периода юни-август по голяма част от 

общинските горски територии попада към засушливата зона с дефицит 100-200 мм, а крайната 
северна част  - към умерено засушливата зона с дефицит 200-250 мм. Дефицитът в 
климатичното овлажняване на вегетационния период (април-октомври) възлиза на 200-300 мм, 
като най-ниските им стойности са в южната и западната част на общинската горска територия.  

Поради по-малкото участие на снега в зимните валежи  и поради това, че снежната 
покривка е маломощна и нетрайна, влагозапасяването е недостатъчно. 

Годишният индекс по сухота (по Е. Мартън) е около 20 и по този показател 
разглежданата територия попада в сухата зона. 

Трябва да се има в предвид ранните есенни и късните пролетни слани, най-ранна слана 
15. IX, а най-късна 22.V (по станция Грудово от Климатичен справочник  за Република 
България), които понякога могат да нанесат чувствителни повреди на подраста и младите 
насаждения и култури. 

 
4.3. Вятър 
 
Средногодишната скорост на ветровете в района е сравнително ниска – 1.8 м/сек. 

(Клим.справочник – 1982 година, том 4; станция Грудово). Най-висока средна скорост на 
ветровете през месеците февруари, март и април е 2.3 – 2.4 м/сек. 

Преобладаващите ветрове са източните, които под влияние на морето най-често се 
срещат през месеците от април до октомври. Следващите по честота ветрове са западните (от 
ноември до февруари). 

Обобщавайки горните данни, анализът на климата е следният: зимния сезон се 
характеризира с мека зима, максимум на валежите и неустойчива снежна покривка. Лятото е 
топло и сухо. Близостта на Черно море намалява летните екстреми с високата относителна 



10 
 

влажност на въздуха. За района ориентацията при залесителните мероприятия е към по-
сухоустойчиви видове, които дават възможност за по-ефективно оползотворяване на 
възможностите на почвата  

Еднородността на климатичните условия обуславя отнасянето на територията на 
частната гора в един лесорастителен подпояс Ю-I-2, което обяснява сравнително малкото 
разнообразие на почвените типове и месторастения, и формирането на еднородни по състав 
естествени насаждения от горун, благун, източен бук, габър, мъждрян, келяв габър и други. 

Съчетанието на климатичните фактори създава благоприятни условия за развитието на 
наличната дървесна и храстова растителност. 

5. Почви 
 
В почвено-географско общинските гори попадат към Странджанско-Черноморския 

район от среднобългарската подзона на канелените горски почви и смолници. 
Горите, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско са разположени изцяло върху канелени 

горски почви – Табл. № 6. За характеризирането на типовете почви в района на  ДГС „Ново 
Паничарево са заложени почвени профили през 1973 година (10 бр.); 1984 година (18 бр.) и 
1996 година (7бр.), а в Района на ДЛС ”Ропотамо” през 1980 година (6), 1992 година  и 2001 
година (5). 

Един от съществените морфологични признаци за определяне на типа месторастене е 
дълбочината на почвата. От таблицата се вижда, че преобладаващата дървопроизводителна 
площ е върху дълбоки и среднодълбоки почви. 
 
Табл. №  6 Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ПОЧВЕН ТИП и ДЪЛБОЧИНА НА 

ПОЧВАТА 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Почвен тип                тп       п      сд       д        псд     сдд      ВСИЧКО       % 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
канел.гор.обикновена     4.4       -  5826.4  5133.1      217.5  2247.1     13428.5   100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО                     4.4       -  5826.4  5133.1      217.5  2247.1     13428.5   100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Обикновени канелени почви (Haplic)– хумусният хоризонт е светъл на цвят.  
Канелената горска почва има добре оформен, средно мощен профил (80-100 см). 

Хумусният им хоризонт е с мощност  до 35 см. Преходно-илувиалния хоризонт е добре изразен, 
червено-кафяв, кафяво-червен, и рядко канелено-жълтеникав цвят. Почвообразуващата скала е 
слабо изветряла или е представена от леки седименти. 

Върху тези почви са се формирали всички типове месторастения. Най-често се срещат 
средно богатите до богати месторастения, съчетани с дълбоки и средно дълбоки почви, които са 
добра предпоставка за развитие на продуктивни насаждения. 

 
5. Ерозия 
 
Общо взето общинската горска територия е добре облесена и липсват ерозионни 

процеси от масов характер. Начало на ерозионни процеси се наблюдават предимно в онези 
части на гората, дървостоите на които са били изредени и силно девастирани от 
продължителна паша и сеч в миналото, като по този начин почвата е била оголена и лишена 
от растителна защита. Ерозията се е проявила скрита, под формата на площтно, повърхностно 
измиване и отнасяне на плодородния почвен хоризонт. В резултат на това почвите на места са 
станали плитки и твърде плитки, особено върху стръмни склонове с южни изложения. 

На територията, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско има типични ерозионни 
месторастения, защото ерозионните процеси дават основание за това. Не трябва да се 
пренебрегват противоерозионните залесявания и правилно извеждане на сечите, които биха 
възпрепятствали развитието на ерозионни процеси. 
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Ерозионни процеси са установени на площ от 48,4 ха т.е. върху 0,4% от общата 
дървопроизводителна площ, като степента им е съответно – първа – 37,3 ха, втора – 6,7 ха и 
трета – 4,4 ха. 

 
6. Растителност 

 
Съгласно „Класификационната схема на типовете горски месторастения в РБ“ – 2011 

год, горската територия, стопанисвана от ДУСОГ- Приморско попада в Южната крайгранична 
горскорастителна област (Ю), в Долен равнинно- хълмист и хълмисто-предпланински пояс на 
дъбовите гори  0-800 м н.в. (Ю-I), в Подпояса на равнинно - хълмистите дъбови гори 0-600 н.в. 
(Ю-I-2а), Подобласт - Странджа.  

Насажденията в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“ са причислени към 
Тракийската горскорастителна област (Т), Долен равнинно-хълмист и Хълмисто- 
предпланински пояс на дъбовите гори  0-700 м н.в. (Т- I),  Подпояс на равнинно-хълмистите 
дъбови гори 0-500 м н.в. (Т-I-2), подобласт - Варненско-Бургаско Черноморие.  

Растителността е представена главно от благунови, благуново-церови, източногорунови, 
източнобукови и източногоруново-букови формации. Последните са измежду най-
продуктивните насаждения. 

Иглолистната растителност е представена изключително от култури - черен и бял бор, 
но се срещат и култури от дугласка, кедри и морски бор. 

По течението на р. Ропотамо се срещат и смесени насаждения от ясени, бряст, габър и 
елша. 

Освен посочените дървесни видове, формиращи насаждения и култури в района се 
срещат и следните храстови видове: глог, дрян, шипка, чашкодрян, смрадлика, къпина и други. 
Тревната покривка в горските камплекси е разнообразна: ягода, жълт и червен кантарион, бял 
равнец, мащерка, риган,  мента, маточина и др. 

 
7.  Типове месторастения. 

 
Типът месторастене се разглежда като основна таксономична единица, образувала се под 

въздействие на климата, почвените и хидроложки условия за дадена област, местност, релефна 
част от терена. В този смисъл, горските типове месторастения са определени горски площи с 
относително еднакъв лесорастителен ефект. Техните граници се обуславят от относителната 
еднородност на климатичните, почвените и релефни условия. Тези екологически условия 
обуславят и относителна еднородност в състава и продуктивността на дървесната растителност. 

При относително еднородни климатични и хидроложки условия, типовете 
месторастения се определят главно на базата на характеристиките на почвата. 

Горските типове месторастения са определени съгласно “Инструкция за установяване и 
картиране на типовете горски месторастения и определяне бъдещият състав на дендроценозите” 
– 2011 година и възприетата в нея класификационна схема. 

Типовете месторастения, с възприетите им съкратени обозначения по отдели, са 
нанесени в таксационните описания в работния проект и са оцветени с условни знаци на 
картата на типовете месторастения в М 1:25 000, дадени в приложение. В Таблица № 7 е 
представено разпределението на дървопроизводителната площ на  общинските гори.  
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Табл. № 7 Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ТИПОВЕ 

МЕСТОРАСТЕНИЯ 
------------------------------------------------------------ 
Тип месторастения    Ном.   Площ-ха      % Запас-к.м      %  
------------------------------------------------------------ 
T-I-2 С1(59)         59       421.5     3.2   47745     2.1 
Т-I-2 С21(56)        56        53.9     0.4    7640     0.3 
Т-I-2 СД2(141)       141       29.7     0.2    3400     0.1 
Т-I-2 Д12(147)       147      245.2     1.8   26010     1.1 
Ю-I-2а,2 В1,2 (96)   96       217.5     1.6   14570     0.6 
Ю-I-2а,2 С1 (98)     98      2209.8    16.5  247530    10.6 
Ю-I-2а,2 С2,1 (95)   95      8178.3    60.9 1450155    62.2 
Ю-I-I С2(92)         92        29.6     0.2    6370     0.3 
Ю-I-2а,2 СД2,3 (99)  99        35.2     0.3    5840     0.3 
Ю-I-2а,2 Д2 (97)     97        13.5     0.1     985       - 
Ю-I-2а,2 Д2,3 (94)   94      1910.3    14.2  512365    22.0 
Ю-I-I Д2(91)         91        35.6     0.3    6940     0.3 
МТЮ-I-1,3 А01 (132)  132        4.4       -     100       - 
МТЮ-I-1,3 В12 (131)  131       44.0     0.3    2845     0.1 
------------------------------------------------------------ 
Общо                        13428.5   100.0 2332495   100.0 
------------------------------------------------------------ 

 
  В горите, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско са установени общо четиринадесет 

типа горски месторастения. 
 

   Кратка характеристика на някои от типовете месторастения 
   

Месторастене - Д2 (91) – крайречно, свежо до влажно на алувиално ливадна (типично 
тополово). Това месторастене заема само 35,6 ха (0.3 %) от дървопроизводителната площ. 
Насажденията са от лонгозен характер с участието на полски ясен, бряст, клен и др.  

 
Месторастене - С2 (92) – крайречно, свежо на алувиална почва.  
Това месторастене заема 29,6 ха (0.2 %) от дървопроизводителната площ. Характеризира се с 

много дълбоки алувиални почви, некаменливи до слабо каменливи на равни терени. Основната скала 
е андезит.  Насажденията, формирани на този тип месторастене са с лонгозен характер и участието 
на полски ясен, бряст, клен, цер летен дъб и други.  

 
 Месторастене - Д2,3 (94) – свежо до влажно на  канелена  горска почва.  
 Заема 1910,3 ха или 14,2 % от дървопроизводителната площ. Това месторастене е 

разположено на равни и наклонени терени и понижения. Среща се предимно на сенчести 
изложения и край доловете. Характеризира се със слабо каменливи, песъчливо-глинести, 
много дълбоки почви. Основната скала е андезит. Месторастенето е богато, свежо до влажно и е 
едно от най-продуктивните в района. 

Естествената растителност, която заема това богато месторастене е представена от чисти и 
смесени насаждения от източен бук, горун, благун, габър по – рядко цер и други  широколистни, 
чиято продуктивност най-често -II и III бонитет. 

Водещата стопанска дейност трябва да бъде насочена към запазване на съществуващата 
основна растителност и подобряване продуктивността на насаждения I и II бонитет по пътя на 
подобряване на състава им чрез внасяне на брекина, скоруша, сребролистна  липа, череша и 
други и правилно извеждане на сечите. 

  
Месторастене - С2,1(95) – свежо до сухо на канелена горска почва.  
Това месторастене е основно за устройвания район. Заема  8178,3 ха, или 60,9 % от 

дървопроизводителната площ. Представителни за този тип месторастене са почвени профили  
№№ 2,3,6-13,15,16,17,22-26,28-30,32-35. Резултатите от заложените почвени профили показват, че 
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това месторастене се среща на най-различни изложения и наклони. Почвите са дълбоки, 
песъчливо-глинести слабо до средно каменливи. Основната скала е пясъчник, варовик, мергел 
и андезит.  

Тези условия определят месторастенето като средно богато, свежо до сухо. 
Естествената растителност, която заема това  месторастене е представена от  смесени и 

издънкови насаждения от източен бук, горун, благун, габър и други  широколистни, с  
продуктивност най-често – III и IV бонитет. Създадени са и иглолистни култури върху тези 
месторастения, което е неправилно и за в бъдеще тук отново ще трябва да се настани 
местната естествена растителност. 

В переспектива се предвижда запазване на съществуващата растителност, подобряване 
на продуктивността (II- III бонитет), чрез превръщане на издънковите насаждения в 
семенни, внасяне на спътници - брекина, скоруша, среболистна липа  и други и правилно 
извеждане на сечите. 

 
 Месторастене - С1(98) – сухо на канелена горска почва.  
Площта на това месторастене е 2209,8 ха, което представлява 16,5% от 

дървопроизводителната площ. Изложенията са предимно припечни, а терените наклонени. 
Почвите са средно дълбоки до дълбоки, песъчливо-глинести, средно каменливи. 

Основната растителност на това месторастене е от благун и цер, а така също брекина, 
скоруша, ср. липа и други. Неправилно са създадени и иглолистни култури от бял бор и черен 
бор. В переспектива тяхната подмяна с местни естествено растящи видове е наложителна. 

Естествените насаждения са както издънкови, така и семенни с продуктивност III и IV 
бонитет (основно IV). Те ще се стопанисват с цел повишаване на продуктивнастта им (III 
бонитет), при запазването и подобряване на съществуващия състав чрез извеждане на 
правилни главни и отгледни сечи. 

При издънковите насаждения основна цел е превръщането им в семенни. 
 
Месторастене – А0,1 (132)  - сухо на канелена горска почва. 
Площта на това месторастене е 4,4 ха. Изложението са предимно юг и на много стръмни 

склонове. Основната растителност на това месторастене келяв габър, акация и др. Насаждения 
са както издънкови, така и семенни с продуктивност V бонитет. 

 
Месторастене – В1,2 (131)  - сухи, сухи до свежи на излужена канелена горска почва. 

Ерозирано месторастене с площ 44,0 ха. Изложението са предимно североизток и на наклонени 
склонове. Основната растителност на това месторастене зимен дъб, благун, келяв габър и др. 
Насаждения са както издънкови, така и семенни с продуктивност V бонитет. 

8. Очакван технико-икономически ефект 

Определянето и  използването на типовете горски месторастения, позволява да бъдат  
определени правилно икономическите и биологическите основни насоки на бъдещото 
стопанисване. Определянето на бъдещия състав на всеки тип месторастене е извършено, след 
комплексен анализ на  биологическите изисквания на дървесните видове, характера на 
потребностите от дървесина и специалните функции на гората. Оптималния бъдещ състав е 
свързан и с пълноценното използване на потенциалните възможности на месторастенията с 
оглед на максимално производство на качествена дървесина. 

Ефектът от предвидените бъдещи мероприятия на типологична основа, се определя по 
възприетия метод на съпоставяне на сегашния и бъдещия оптимален запас. Тъй като 
непосредственото съпоставяне на запаса е практически невъзможно, за целта се използва 
условния общ среден зрелостен прираст, изчислен за стогодишно насаждение при пълнота 1.0. 
Средният зрелостен прираст е определен по възприетите опитни таблици за всеки дървесен 
вид. 
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От таблица № 8 се вижда, че бонитетите и прираста на бъдещия състав на гората се 
подобряват спрямо сегашния състав. Това показва подобрение на състоянието и 
продуктивността на насажденията. 

Отношението между бъдещия среден зрелостен прираст на залесената площ и средния 
зрелостен прираст на сега залесената площ, изразено в проценти, дава числената представа за 
ефекта от промяната в целевия състав на бъдещите дървостои. 

Сегашният условен среден зрелостен прираст на залесената площ дървопроизводителна 
площ на гората е 63 625 куб.м, а бъдещият среден зрелостен прираст на същата площ е 68 470 
куб.м. Очакваното увеличение е 4 845 куб.м. или 107,6%. За общата дървопроизводителна площ този 
процент е 108,0%. 

 
Т а бл.№  8  Размер на условния общ среден ЗРЕЛОСТЕН ПРИРАСТ по дървесни ВИДОВЕ и БОНИТЕТИ при сегашния и бъдещ  състав на 

гората 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1                   2       3     4       5       6     7       8       9    10      11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Семенни (високостъблени) насаждения - иглолистни 
 
Атласки кедър        II     8.0     0.6     -       5       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.7     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
                      V     4.3     0.3     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Атласки кедър                1.1     -       7       -     -       -       -     -       - 
 
Бял Бор               I     9.4    25.1   0.2     236       -     -       -       -     -       - 
                     II     8.0    14.7   0.1     118       -     -       -       -     -       - 
                    III     7.3    18.7   0.1     137       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.7     9.8   0.1      56       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бял Бор                     68.3   0.5     547       -     -       -       -     -       - 
 
Веймутов бор          I     9.4     1.3     -      12       -     -       -       -     -       - 
 
Зелена дугласка       I    13.2    36.6   0.3     483     9.9   0.1     131     9.9   0.1     131 
                     II    10.9     1.1     -      12     1.3     -      14     1.3     -      14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Зелена дугласка             37.7   0.3     495    11.2   0.1     145    11.2   0.1     145 
 
Лъжекипарис           I     9.4       -     -       -     0.1     -       1     0.1     -       1 
                     II     8.0     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Лъжекипарис                  0.1     -       1     0.1     -       1     0.1     -       1 
 
Морски бор           II     8.0     1.2     -      10       -     -       -       -     -       - 
                    III     7.3     1.7     -      12       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Морски бор                   2.9     -      22       -     -       -       -     -       - 
 
Черен бор             I     7.8    63.8   0.5     498       -     -       -       -     -       - 
                     II     7.0   119.8   0.9     839     0.2     -       1     0.2     -       1 
                    III     6.7   140.8   1.1     943       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.4   114.6   0.9     619       -     -       -       -     -       - 
                      V     4.2     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Черен бор                  439.1   3.4    2899     0.2     -       1     0.2     -       1 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко иглолистни                 550.5   4.2    3983    11.5   0.1     147    11.5   0.1     147 
 
Семенни високостъблени широколистни насаждения 
 
Благун                I     6.3     3.1     -      20     8.7   0.1      55     8.7   0.1      55 
                     II     5.7   181.8   1.4    1036  1589.6  11.9    9061  1589.6  11.8    9061 
                    III     4.3   429.8   3.2    1848  5273.1  39.5   22674  5319.8  39.6   22875 
                     IV     3.6   128.5   1.0     463   127.9   1.0     460   127.9   1.0     460 
                      V     2.8    41.2   0.3     115     5.8     -      16     5.8     -      16 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1                   2       3     4       5       6     7       8       9    10      11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Благун                     784.4   5.9    3482  7005.1  52.5   32266  7051.8  52.5   32467 
 
Брекиня               I     7.9       -     -       -     1.5     -      12     1.5     -      12 
                     II     6.4       -     -       -    18.4   0.1     118    18.4   0.1     118 
                    III     4.9     0.4     -       2    11.6   0.1      57    11.6   0.1      57 
                     IV     3.8     0.9     -       3       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Брекиня                      1.3     -       5    31.5   0.2     187    31.5   0.2     187 
 
Бряст                 I     7.9       -     -       -     0.2     -       2     0.2     -       2 
                     II     6.4       -     -       -    18.9   0.1     121    18.9   0.1     121 
                    III     4.9     0.3     -       1    10.2   0.1      50    10.2   0.1      50 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бряст                        0.3     -       1    29.3   0.2     173    29.3   0.2     173 
 
Бяла акация          II    10.9       -     -       -     1.2     -      13     1.2     -      13 
                    III     8.2     1.9     -      16     4.1     -      34     4.1     -      34 
                     IV     6.0     3.1     -      19       -     -       -       -     -       - 
                      V     4.2    10.9   0.1      46       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла акация                 15.9   0.1      81     5.3     -      47     5.3     -      47 
 
Габър                 I     7.2     8.5   0.1      61    25.6   0.2     184    25.6   0.2     184 
                     II     6.3    44.6   0.3     281    41.4   0.3     261    41.4   0.3     261 
                    III     6.2    22.3   0.2     138     4.8     -      30     4.8     -      30 
                     IV     4.9     3.6     -      18       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Габър                       79.0   0.6     498    71.8   0.5     475    71.8   0.5     475 
 
Гледичия              I    13.5     1.5     -      20       -     -       -       -     -       - 
                     II    10.9       -     -       -     0.2     -       2     0.2     -       2 
                     IV     6.0     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Гледичия                     1.6     -      21     0.2     -       2     0.2     -       2 
 
Джанка               IV     3.8     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
 
Дребнолистен бряст   II     6.4     1.1     -       7       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.9     0.4     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Дребнолистен бряст           1.5     -       9       -     -       -       -     -       - 
 
Едролистна липа      II     8.5       -     -       -    11.6   0.1      99    11.6   0.1      99 
 
Източен бук           I     7.2   506.0   3.8    3643   682.3   5.1    4913   682.3   5.1    4913 
                     II     6.3  1043.3   7.8    6573  1268.6   9.5    7992  1268.6   9.5    7992 
                    III     6.2   353.4   2.6    2191   138.9   1.0     861   138.9   1.0     861 
                     IV     4.9    26.4   0.2     129     4.9     -      24     4.9     -      24 
                      V     3.9     2.4     -       9     0.9     -       4     0.9     -       4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Източен бук               1931.5  14.4   12545  2095.6  15.6   13794  2095.6  15.6   13794 
 
Източен горун         I     6.3    45.5   0.3     287    80.4   0.6     507    80.4   0.6     507 
                     II     5.7   681.4   5.1    3884  1740.8  13.0    9923  1740.8  13.0    9923 
                    III     4.3  1024.5   7.7    4405   581.2   4.4    2499   581.2   4.3    2499 
                     IV     3.6   232.5   1.7     837    34.0   0.3     122    34.0   0.3     122 
                      V     2.8    40.0   0.3     112     4.9     -      14     4.9     -      14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Източен горун             2023.9  15.1    9525  2441.3  18.3   13065  2441.3  18.2   13065 
 
Келяв габър          IV     0.8    11.3   0.1       9     8.2   0.1       7     8.2   0.1       7 
                      V     0.5     0.9     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Келяв габър                 12.2   0.1       9     8.2   0.1       7     8.2   0.1       7 
 
Клен                III     4.9     0.3     -       1     0.3     -       1     0.3     -       1 
 
Копривка            III     4.9       -     -       -     0.9     -       4     0.9     -       4 
                     IV     3.8     0.7     -       3       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Копривка                     0.7     -       3     0.9     -       4     0.9     -       4 
 
Космат дъб          III     4.9       -     -       -     2.4     -      12     2.4     -      12 
                      V     2.4     0.9     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Космат дъб                   0.9     -       2     2.4     -      12     2.4     -      12 
 
Круша                IV     3.8     0.4     -       2       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     0.9     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Круша                        1.3     -       4       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1                   2       3     4       5       6     7       8       9    10      11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Летен дъб             V     2.4     0.6     -       1       -     -       -       -     -       - 
 
Люляк                 V     2.4     4.5     -      11       -     -       -       -     -       - 
 
Мъждрян              II     6.8       -     -       -     1.3     -       9     1.3     -       9 
                    III     6.8     0.5     -       3     7.0   0.1      48     7.0   0.1      48 
                     IV     6.8    10.0   0.1      68    10.9   0.1      74    10.9   0.1      74 
                      V     6.8    37.6   0.3     256     0.9     -       6     0.9     -       6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Мъждрян                     48.1   0.4     327    20.1   0.2     137    20.1   0.2     137 
 
Обикновена леска    III     4.9       -     -       -     0.3     -       1     0.3     -       1 
                     IV     3.8       -     -       -     4.2     -      16     4.2     -      16 
                      V     2.4     6.6   0.1      16       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Обикновена леска             6.6   0.1      16     4.5     -      17     4.5     -      17 
 
Планински ясен        I     8.9       -     -       -     8.8   0.1      78     8.8   0.1      78 
                     II     6.8       -     -       -     1.0     -       7     1.0     -       7 
                      V     6.8     0.7     -       5       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Планински ясен               0.7     -       5     9.8   0.1      85     9.8   0.1      85 
 
Полски бряст          I     7.9       -     -       -    13.1   0.1     103    13.1   0.1     103 
                     II     6.4     2.1     -      13     4.7     -      30     4.7     -      30 
                    III     4.9     2.8     -      14       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски бряст                 4.9     -      27    17.8   0.1     133    17.8   0.1     133 
 
Полски клен           I     7.9     0.7     -       6     5.2     -      41     5.2     -      41 
                     II     6.4     0.1     -       1     3.6     -      23     3.6     -      23 
                    III     4.9     1.1     -       5     6.0   0.1      29     6.0   0.1      29 
                     IV     3.8     2.6     -      10       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     1.8     -       4       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски клен                  6.3     -      26    14.8   0.1      93    14.8   0.1      93 
 
Полски ясен           I     8.9       -     -       -    51.7   0.4     460    51.7   0.4     460 
                     II     6.8     6.5   0.1      44     1.5     -      10     1.5     -      10 
                    III     6.8     2.5     -      17    36.7   0.3     250    36.7   0.3     250 
                     IV     6.8    70.9   0.5     482       -     -       -       -     -       - 
                      V     6.8    50.9   0.4     346       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски ясен                130.8   1.0     889    89.9   0.7     720    89.9   0.7     720 
 
Слива                 V     2.4     0.7     -       2       -     -       -       -     -       - 
 
Сребролистна липа     I    10.2       -     -       -     2.9     -      30     2.9     -      30 
                     II     8.5     1.2     -      10    24.4   0.2     207    24.4   0.2     207 
                    III     7.2     0.3     -       2    13.9   0.1     100    13.9   0.1     100 
                     IV     5.7     7.9   0.1      45       -     -       -       -     -       - 
                      V     5.7     8.3   0.1      47       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Сребролистна липа           17.7   0.2     104    41.2   0.3     337    41.2   0.3     337 
 
Трепетлика            I     9.3     3.1     -      29       -     -       -       -     -       - 
                     II     7.8     2.2     -      17       -     -       -       -     -       - 
                    III     7.0     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Трепетлика                   5.5     -      47       -     -       -       -     -       - 
 
Цер                   I     6.3     8.4   0.1      53    10.3   0.1      65    10.3   0.1      65 
                     II     5.7    38.2   0.3     218   290.1   2.2    1654   290.1   2.2    1654 
                    III     4.3   102.8   0.8     442  1125.8   8.4    4841  1139.1   8.5    4898 
                     IV     3.6    23.6   0.2      85    28.2   0.2     102    28.2   0.2     102 
                      V     2.8     8.1   0.1      23       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Цер                        181.1   1.5     821  1454.4  10.9    6662  1467.7  11.0    6719 
 
Червен дъб           II     6.4     2.1     -      13     0.1     -       1     0.1     -       1 
                     IV     3.8     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Червен дъб                   2.2     -      13     0.1     -       1     0.1     -       1 
 
Черна елша           II     6.3       -     -       -     0.9     -       6     0.9     -       6 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко шир.високостъблени        5264.6  39.4   28475 13357.0  99.9   68323 13417.0  99.9   68581 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1                   2       3     4       5       6     7       8       9    10      11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Издънкови гори за превръщане в семенни 
 
Благун                I     6.3     2.2     -      14       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7   138.0   1.0     787       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3  2144.8  16.1    9223       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.6  2344.8  17.5    8441       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.8   726.9   5.4    2035       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Благун                    5356.7  40.0   20500       -     -       -       -     -       - 
 
Брекиня             III     5.0     0.7     -       4       -     -       -       -     -       - 
 
Бряст                II     6.6    14.6   0.1      96       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4     2.1     -       9       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3    10.9   0.1      36       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бряст                       27.6   0.2     141       -     -       -       -     -       - 
 
Бяла акация         III     5.8     0.5     -       3       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.8     1.1     -       4       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.2     1.7     -       4       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла акация                  3.3     -      11       -     -       -       -     -       - 
 
Габър                 I     6.3     6.1   0.1      38       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7     4.4     -      25       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3     2.5     -      11       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Габър                       13.0   0.1      74       -     -       -       -     -       - 
 
Гледичия            III     5.8     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
 
Източен бук           I     6.3     5.1     -      32       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7     1.8     -      10       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3     3.0     -      13       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.6     1.8     -       6       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.8     0.6     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Източен бук                 12.3     -      63       -     -       -       -     -       - 
 
Източен горун         I     6.3     1.5     -       9       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7     0.8     -       5       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3   141.0   1.1     606       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.6    64.7   0.5     233       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.8    20.7   0.2      58       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Източен горун              228.7   1.8     911       -     -       -       -     -       - 
 
Келяв габър          IV     0.8    60.2   0.5      48       -     -       -       -     -       - 
                      V     0.5    14.0   0.1       7       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Келяв габър                 74.2   0.6      55       -     -       -       -     -       - 
 
Клен                 II     6.6     0.8     -       5       -     -       -       -     -       - 
 
Космат дъб            V     3.3    30.5   0.2     101       -     -       -       -     -       - 
 
Мъждрян               I     8.9     0.3     -       3       -     -       -       -     -       - 
                    III     6.8     0.9     -       6       -     -       -       -     -       - 
                      V     6.8   139.8   1.1     951       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Мъждрян                    141.0   1.1     960       -     -       -       -     -       - 
 
Планински ясен       II     6.8     0.7     -       5       -     -       -       -     -       - 
                      V     6.8     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Планински ясен               0.9     -       6       -     -       -       -     -       - 
 
Полски бряст         II     6.6     8.7   0.1      57       -     -       -       -     -       - 
                    III     5.0     2.1     -      11       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3     0.4     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски бряст                11.4   0.1      70       -     -       -       -     -       - 
 
Полски клен          II     6.6     4.3     -      28       -     -       -       -     -       - 
                    III     5.0     2.0     -      10       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4     1.3     -       6       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3     4.3     -      14       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски клен                 11.9     -      58       -     -       -       -     -       - 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          1                   2       3     4       5       6     7       8       9    10      11  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Полски ясен         III     6.8     2.1     -      14       -     -       -       -     -       - 
                     IV     6.8     9.2   0.1      63       -     -       -       -     -       - 
                      V     6.8    17.4   0.1     118       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Полски ясен                 28.7   0.2     195       -     -       -       -     -       - 
 
Сребролистна липа     I     9.7     0.9     -       9       -     -       -       -     -       - 
                     II     8.1     2.5     -      20       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.6     2.3     -      13       -     -       -       -     -       - 
                      V     5.6     4.2     -      24       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Сребролистна липа            9.9     -      66       -     -       -       -     -       - 
 
Цер                   I     9.5     7.9   0.1      75       -     -       -       -     -       - 
                     II     6.8   141.8   1.1     964       -     -       -       -     -       - 
                    III     5.3   769.6   5.8    4079       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.3   581.1   4.4    2499       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.2    96.0   0.7     307       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Цер                       1596.4  12.1    7924       -     -       -       -     -       - 
 
Червен дъб            V     3.3     0.4     -       1       -     -       -       -     -       - 
 
Черна елша           II     6.3     0.7     -       4       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.1     4.2     -      17       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Черна елша                   4.9     -      21       -     -       -       -     -       - 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко изд. за превръщане        7553.4  56.4   31167       -     -       -       -     -       - 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО БОНИТЕТ          I           727.6   5.5    5528   900.7   6.8    6582   900.7   6.8    6582 
                     II          2461.2  18.3   15088  5019.8  37.4   29552  5019.8  37.3   29552 
                    III          5178.2  38.7   24178  7217.2  54.1   31491  7277.2  54.2   31749 
                     IV          3716.1  27.9   14173   218.3   1.7     805   218.3   1.7     805 
                      V          1285.4   9.6    4658    12.5     -      40    12.5     -      40 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ГОРАТА:                 13368.5 100.0   63625 13368.5 100.0   68470 13428.5 100.0   68728 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В Таблица № 9 са посочени измененията, които ще настъпят в площите по дървесни 
видове при сегашния и бъдещия състав. От таблицата се вижда, че намаляват значително площите 
на белия и черния бор и някои нископродуктивни дървесни видове като мъждрян, келяв габър и 
други. Иглолистните, които са създадени на нетипични месторастения се заменят с 
широколистни видове, като благун и източен горун. Увеличава се делът на източния горун, 
благуна, източен бук, брекина и други, за които  условията на месторастене на територията на 
ДУСОГ Приморско са благоприятни, или тяхното участие за в бъдеще се налага от други 
лесовъдски съображения. 

   С така предвидения бъдещ състав се цели оптималното използване възможностите на 
месторастенията и създаването на по-продуктивни насаждения, по-устойчиви и с по-добри 
защитни и естетико-ландшафтни функции.                     
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Табл. № 9  Сравнение на ПЛОЩTA по дървесни ВИДОВЕ при сегашния и бъдещ 
състав на гората 

 
---------------------------------------------------------------- 

          Дървесен вид         Сегашен  състав   Бъдещ   състав  
                               площ-ха       %   площ-ха       % 

---------------------------------------------------------------- 
               1                     2       3         4       5 

---------------------------------------------------------------- 
          Атласки кедър            1.1       -         -       - 
          Бял Бор                 68.3     0.5         -       - 
          Веймутов бор             1.3       -         -       - 
          Зелена дугласка         37.7     0.3      11.2     0.1 
          Лъжекипарис              0.1       -       0.1       - 
          Морски бор               2.9       -         -       - 
          Черен бор              439.1     3.4       0.2       - 
          Благун                6141.1    45.9    7051.8    52.5 
          Брекиня                  2.0       -      31.5     0.2 
          Бряст                   27.9     0.2      29.3     0.2 
          Бяла акация             19.2     0.1       5.3       - 
          Габър                   92.0     0.7      71.8     0.5 
          Гледичия                 1.7       -       0.2       - 
          Джанка                   0.1       -         -       - 
          Дребнолистен бряст       1.5       -         -       - 
          Едролистна липа            -       -      11.6     0.1 
          Източен бук           1943.8    14.4    2095.6    15.6 
          Източен горун         2252.6    16.9    2441.3    18.2 
          Келяв габър             86.4     0.7       8.2     0.1 
          Клен                     1.1       -       0.3       - 
          Копривка                 0.7       -       0.9       - 
          Космат дъб              31.4     0.2       2.4       - 
          Круша                    1.3       -         -       - 
          Летен дъб                0.6       -         -       - 
          Люляк                    4.5       -         -       - 
          Мъждрян                189.1     1.5      20.1     0.2 
          Обикновена леска         6.6     0.1       4.5       - 
          Планински ясен           1.6       -       9.8     0.1 
          Полски бряст            16.3     0.1      17.8     0.1 
          Полски клен             18.2       -      14.8     0.1 
          Полски ясен            159.5     1.2      89.9     0.7 
          Слива                    0.7       -         -       - 
          Сребролистна липа       27.6     0.2      41.2     0.3 
          Трепетлика               5.5       -         -       - 
          Цер                   1777.5    13.6    1467.7    11.0 
          Червен дъб               2.6       -       0.1       - 
          Черна елша               4.9       -       0.9       - 

---------------------------------------------------------------- 
          Всичко:              13368.5   100.0   13428.5   100.0 

---------------------------------------------------------------- 
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Глава II 
 
Икономически условия 
 

 1. Кратка характеристика на икономическите условия в Община Приморско. 
 

Община Приморско се намира в югоизточна България. Тя е една от тринадесетте 
общини влизащи в състава на Бургаска област и е разположена в югоизточната част на 
областта. На север граничи с община Созопол, на изток с Черно море, на югоизток с община 
Царево, на югозапад с община Малко Търново. Градът се намира на 450 километра от 
столицата София и на 50 километра от град Бургас.  

В границите на общината попадат 6 населени места, като по Общинския индекс на 
човешко развитие (ОИЧР) попада в графата „висок” (0,771-0,810). Основно икономиката в 
региона се дължи на силно развит туризъм, земеделие и дърводобив. По-голяма част от 
населението е ангажирана с хотелиерство и ресторантьорство през активния летен сезон. 

Населението на общината наброява 7495 души към 03.02.2012 година. В град Приморско 
живеят 3662 души. От населените места в общината най-голямо е населението на град Китен – 
1170 души, а най-малко  на село Писменово – 216 души. В останалите села на общината живеят: 
в село Ново Паничарево – 896 души, в село Ясна Поляна – 679 души и в село Веселие – 872 
души. 

Транспортно – географското разположение на общината е много добро. През нея 
преминава път Е87 от Бургас за Малко Търново. В непосредствена близост до територията на 
общината преминава път 98, който е свързан с град Приморско чрез отсечката: път 98 – Ново 
Паничарево – Ясна поляна – Приморско. 

Селата в района на стопанството са свързани с асфалтирани шосета от републиканската 
пътна мрежа. През територията на стопанството преминава второкласния път Бургас-Царево. За 
добрата експлоатация и охрана на горите в горските територии са изградени приблизително 80 
км земни камионни пътища.  

Всички населени места в района са електрифицирани, водоснабдени, имат телефонна 
връзка и се поддържа редовни автобусни линии между тях и областния град. 

Най-ценните природни ресурси, които могат да имат ефект върху по-нататъшното 
икономическо развитие на общината са – плажовете, горския фонд, водното богатство, 
природните резервати, историческите и географски забележителности, минералния извор и 
дивечовото богатство. 

Важен естествен ресурс с икономическа значимост е наличието на обработваема земя.  
 
2. Роля и значение на горите, общинска собственост за икономиката на района  и 

областта. 
За икономиката на населените места в района на община Приморско, както и за Бургаска 

област, горите, като източник на дървесина и други ресурси, имат голямо значение. 
От горите, общинска собственост се задоволяват годишните нужди от дърва за огрев и 

строителни материали на населението от района.  
Най-много гори, общинска собственост са разположени в землищата на селата Ново 

Паничарево и Ясна поляна, както и в землището на гр. Приморско. 
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Табл. № 10 Разпределение на общинските горски територии и общите площи по 

землища  
 
 

землище 
 

Обща площ - ха 
Площ на 

общинските горски 
територии - ха 

 
% от общата площ 
на землището 

% от общата 
площ на 

общинските 
гори  

гр. Приморско 6547,5 3044,9 46,9% 21,4% 
гр. Китен 1565,0 6,3 0,4% 0,1% 
с. Ново Паничарево 10493,2 5768,2 55% 40,6% 
с. Ясна поляна 5600,5 3389,5 60,5% 23,8% 
с. Писменово 5404,5 203,3 3,8% 1,4% 
с. Веселие 6028,0 1805,9 30,0% 12,7% 
Общо 35638,7 14218,1 39% 100% 

 
Икономическото значение на общинските гори е преди всичко като източник на 

строителна дървесина за нуждите на материалното производство и източник на дърва за огрев 
за задоволяване нуждите на местното население с техните почвозащитни, водоохранни, 
рекреационни и здравно – естетически функции.  

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е 
значението на страничните ползвания, които се реализират в горите. На първо място горските 
площи осигуряват паша на голяма част от домашните животни т.е. допълнителна фуражна база 
за развитието на животновъдството. 

В горите се добиват още и определени количества гъби, горски плодове и билки, които 
осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население. Търговски субекти, срещу 
заплащане на тарифни такси организират събирането и изкупуване на горски плодове, билки, 
гъби, кори от мъждрян и други.  

Горските територии имат и ловностопанското значение. В района се развъждат сърни, 
диви свине и елени с ценни трофейни качества. 

Другите полезни функции на горите са климаторегулиращи, рекреационни, 
почвозащитни, противоерозионни и вододайни функции. Силно ерозираните площи в 
горските територии са ограничени по площ. Значителна е площта на курортните гори, които 
осигуряват благоприятни условия за отдих на местните жители и летуващите по Черноморието. 
 Община Приморско е първата община в България, получила сертификат за 
стопанисване на общинските горски територии по Forest Stewardship Council™ (FSC®).  
  
 3. Ползване на дървесни и недървесни горски продукти на терторията, 
стопанисвана от ДУСОГ-Приморско 
 
 Към настоящия момент добива и продажбата на дървесина се извършва от фирми, 
спечелили открити конкурси съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни продукти. 
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Глава III 
 
Досегашно стопанисване 

 
  1.  Кратък преглед на досегашното лесоустройство и досегашното стопанисване  
 

До възстановяването на собствеността върху горите и горските земи на община 
Приморско, горите и са били управлявани и стопанисвани от съответните горски стопанства на 
нейната територия. При лесоустройствата на държавните горски стопанства са били 
лесоустроявани и горите на територията на общината. 

За първи път самостоятелен лесоустройствен проект на горите собственост на община 
Приморско е изработен и влиза в сила през 2009 г (на база инвентаризация през 2006 г за 
територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и 2007 г за ТП „ДЛС Ропотамо“), а настоящото 
лесоустройство (горскостопанска инвентаризация и планиране) е второ по ред за този обект на 
планиране.  

За картна основа при предходното лесоустройство, са използувани топографски карти в 
мащаб 1:10000 получени по фотомеханичен път от такива в мащаб 1:5000, покриващи цялата 
територия на обекта, с които са коригирани земеразделителните и гороразделителните планове 
на землищата. За по- точно картиране са използувани сателитни фотоизображения 
геореферирани и трансформирани в М  1:10000 от фирма „Пролес Инженеринг“ ООД. 
 

Запасът на зрелите насаждения е определен с използването на обемно сортиментни 
таблици за единични дървета, след пълно клупиране на насажденията или с клупиране в 
заложените пробни ленти или по метода на Битерлих. 

Запасът на останалите насаждения и култури е определен по опитни таблици, както 
следва: 

 
Култури от бял бор            Кръстанов, Беляков, Шиков 
Култури черен бор             Цаков             
Високостъблен бук             Недялков         
Високостъблен дъб             Недялков         
Издънков бук, габър           Недялков, Кръстанов, Беляков         
Издънков дъб, мъждрян         Шустов          
Трепетлика                    Тюрин  
Бреза                         Тюрин 
Липа                          Армашеску 
Ясен                          Орлов 
Акация                        Ж. Георгиев 
Келяв габър                   Ж. Георгиев 
 
Запасите са изчислени по средната височина на насажденията за всички с височина 

по-голяма от 3 метра включително. Запасът на 1 ха е закръглен до 1 куб.м, а запасът на 
цялата площ на 5 и 10 куб.м. 

Лесоустройството е извършено на типологична основа, съгласно "Класификационната 
схема на типовете горски месторастения в Република България" от 1980 година. 

Обособени са били следните стопански класове в горите основно с 
дървопроизводителни функции, със съответните турнуси на сеч: 
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Стопански  клас                           турнус на сеч,   години 
 
1. Иглолистни култури                      ИК         80 
2. Дъбов средно и ниско бонитетен          ДСрН       120 
3. Широколистни високостъблени             ШВ  дифер. 100- 120 
4. Благунов високобонитетен за превръщане  БлВП       80 
5. Благунов Ср и Н за превръщане           БлСрНП     50 
6. Смесен Ср и Н  за превръщане            СмСрНП     50 
7. Церов за превръшане                     ЦП  дифер. 40- 60 
8. Нискостъблен                            Н         30 

 
както и група защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии. 

 Обектът на горскостопанско планиране е бил разделен на два горскостопански участъка 
- „Ново Паничарево“ и „Ропотамо“. 
 

2. Преглед на изпълнението на проектираните сечи по площ 
 
В лесоустройствения проект от 2009 година е било предвидено да се изведат следните 

сечи: 
2.1 Възобновителни сечи 
 
В лесоустройствения проект от 2009 година е било предвидено да се изведат следните 

видове възобновителна сеч – краткосрочно- постепенна, постепенно- котловинна, групово- 
постепенна, групово- изборна и гола, с обща площ 4121.8 ха.  

 
- КРАТКОСРОЧНО- ПОСТЕПЕННА СЕЧ  е било предвидено да се изведе на обща 

площ 645.5 ха (изцяло първа фаза, при равномерно разположение на подраста), във всички 
стопански класове на издънковите гори за превръщане в семенни, както и в Дъбовия средно и 
нискобонитетен стопански клас. В зависимост от конкретните особености на таксационната 
характеристика на насажденята, заеманите месторастения и хода на възобновителния процес са 
били предвидени и трите фази на сечта, съответно върху площи 1403.1 ха, 415.9 ха и 209.3 ха. 
Предвидената интензивност за първата фаза на сечта е била в рамките на 20-30%, а на втората- 
30- 50%. 

 
- ПОСТЕПЕННО- КОТЛОВИННА СЕЧ е било предвидено да се изведе в 

стопански класове БлСрНП и БлВП, както и в групата гори Широколистни високостъблени 
(при групово разположение на подраста) на площ от 1495.9 ха. Средната интензивност на 
планираните сечи е била 25%, а окончателна фаза не е била планирана. 

 
- ГРУПОВО - ПОСТЕПЕННАТА СЕЧ е била планирана в следните условни 

стопански класове на групата гори Широколистни Високостъблени: БСр, и ДВ, ДСрН.  
Сечта е предвидено да се провежда, в насаждения, в които не са провеждани 

възобновителни сечи, с пълнота 0.6-0.7, и групово разположение на подраста, с обща площ 
3314.9 ха. Интензивността на сечта е планирана в рамките на 20-30%. Върху 209.3 ха е била 
предвидена окончателна фаза на тази сеч. 

 
- ГРУПОВО-ИЗБОРНА СЕЧ е било предвидено да се изведе в в групата гори 

Широколистни високостъблени (условни стопански класове Буков високобонитетен и Буков 
среднобонитетен) на площ от 18.5 ха. Интензивността на планираните сечи е била 15-25%. 

Такава сеч е била проектирана в зрели насаждения, в които вече е формиран втори етаж 
с възраст 30 - 50 години с пълнота 0.3-0.5, обикновено с групов строеж и липса, или в повечето 
случаи наличие и на подраст, също с групов строеж. Целта е в едни от случаите да се създадат 
условия за поява на групов подраст, а в другите случаи да се създадат благоприятни условия за 
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съществуващият подраст и по този начин се формират разновъзрастни насаждения и за напред 
да се стопанисват като такива.   

 
- ГОЛА СЕЧ  и ГОЛА СЕЧ  НА МАЛКИ ПЛОЩ И - е била предвидена да се изведе 

на обща площ 76.6 ха, в стопански класове Н, ШВ, ЗдСрНП, БлСрНП, в насаждения със 
затруднено естествено възобновяване от горите ОДСФ и в защитните и рекреационни гори. 

 
2.2  Отгледни  сечи  
 
Отгледни сечи са били предвидени върху обща площ от 3555.3 ха, от която: 
 
  осветление                       34.8 ха 
  отглеждане на подраста          177.8 ха 
  прочистка                       114.5 ха 
  прореждане                     2157.1 ха 
  пробирка                        929.8 ха 
  селекционна                     141.3 ха 
-------------------------------------------------- 
  Общо                           3555,3 ха 
 
Осветление е било проектирано в иглолистни култури и млади семенни насаждения, в 

които има опасност от заглушаване на фиданките от нежелана дървесна и храстова 
растителност. Планирано е било само по площ, двукратно за десетилетието. 

 
Отглеж дането на подраста е било проектирано след окончателните фази на 

възобновителните сечи. Планирано е било само по площ, двукратно за десетилетието. 
 
Прочистки са били предвидени да се изведат в две смесени издънкови  насаждения до 

20 години и с пълнота 0.9-1.0, с интензивност 20 %. 
 
Прореж дания  са били предвидени в иглолистни култури и ширколистни 

високостъблени и издънкови насаждения, на възраст 21 до 40 години  (за семенните букови и 
дъбови насаждения до 60 год.) и пълнота 0.8-1.0, с интензивност 10-25 %. 

 
Пробирки са били проектирани в иглолистни култури, както и широколистни 

високостъблени и издънкови насаждения, на възраст 41 до 60 години  (за семенните букови и 
дъбови над 61г.) и пълнота 0.8-1.0, с интензивност 10-25 %. 

 
Селекционна сеч ще се провежда в насажденията и културите определени за 

семепроизводствени насаждения с пълноти 0.6 – 0.9, с интензивност 10-15%.   
 
2.3  Санитарни  сечи   
 
Тази сеч е била проектирана в насаждения с площ 1641.8 ха, в зависимост от 

санитарното им състояние, с изнтензивност 10- 20%. 
В таблица № 11 е направено сравнение между предвидените по проект и действително 

изведените през ревизионния период сечи по площ и вид на сечта, по данни на собственика на 
горите.   
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Табл. № 11 Сравнение между предвидените по ЛУП и изпълнените сечи по площ и вид 
на сечта 

 
вид на сечта Предвидено по ЛУП,ха Изпълнено,ха % на изпълнение 
1. Главни сечи 
1.1 Главна във 
високостъблени гори 

1636.8 1240.0 75.8 

1.2 Главна в издънкови гори 
за прер/превръщане 

2426.6 2030.8 83.7 

1.3 Главна в тополови гори    
1.4 Главна в нискостъблени 
гори 

58.4  0 

Всичко главни сечи 4121.8 3270.8 79.4 
2. Сеч за реконструкция    
3. Отгледни сечи 
3.1 Отгледни във 
високостъблени гори 

2793.3 1386.9 49.7 

3.1.1 Осветление и осв. на 
културата 

22.6 2.3 10.2 

3.1.2 Отглеждане на 
подраста 

115.5   

3.1.3 Прочистка 107.9 0.7 0.6 
3.1.4 Прореждане 2126.9 1146.5 53.9 
3.1.5 Линейно- селекционна    
3.1.6 Пробирка 279.1 146.3 52.4 
3.1.7 Селекционна 141.3 91.1 64.5 
3.2 Отгледна в издънкови за 
прер/превр 

762.0 923.7 121.2 

3.2.1 Осветление 12.2  0 
3.1.2 Отглеждане на 
подраста 

62.3  0 

3.2.3 Прочистка 6.6  0 
3.2.4 Прореждане 30.2 35.4 117.2 
3.2.5 Пробирка 650.7 888.3 136.5 
3.3 Отгледна в нискост.    
3.3.1 Прореждане    
3.4 Отгледна в тополови    
3.4.1 Прореждане    
Всичко отгледни сечи 3555.3 2310.6 65.0 
4.Санитарни сечи 1641.8 280.5 17.1 
Общо от всички сечи 9318.9 5861.9 62.9 

 
Данните от таблицата показват, че при възобновителните сечи, проектните стойности са 

изпълнени в горите за превръщане - 84%, а във високостъблените - 76%. В нискостъблените 
гори предвидените сечи не са извършени. Общо изпълнението при възобновителните сечи е 
около 80%. 

Изпълнението на отгледните сечи в издънковите гори за превръщане е с над 20% от 
предвижданията на плана, като при пробирките превишението е с 36%, а при прорежданията- 
със 17%. Останалите видове отгледни сечи не са изпълнявани. Във високостъблените гори 
изпълнението е около 50%, като най- високо е при селекционните сечи - 64%, а на другия 
полюс са прочистките и отглеждането на подраста, които практически не са извършвани. 

Изпълнението на всички сечи, във всички видове гори, по площ е около две трети от 
предвижданията на проекта. Трябва да се има пред вид, че отчетеното изпълнение е за 
деветгодишен период, а предвиденият в плана ревизионен период (и с който са направени 
изчисленията) е десет години. 
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3. Общ преглед на ползването през ревизионния период 
 
Сравнение на предвиденото годишно ползване по лесоустройствен проект и 

действително отсеченото е направено в Табл. № 12. 
Анализирайки данните за общия добив на общинските гори през ревизионния период, 

отново трябва да се отчита, че продължителността на ревизионния период фактически е девет 
години, като към девет години в тази таблица е приведен и плановият период. 

Данните от таблицата показват, че при иглолистните гори изпълнението на отгледните и 
санитарни сечи по маса е около 44%, а при широколистните високостъблени- около 60%. В 
широколистните високостъблени добивът от възобновителни сечи е около 50% от 
предвидения, при значително по- високо изпълнение по площ. Като цяло, това означава, че 
възобновителните сечи са били извеждани с интензивност по- ниска от предвидената по 
проект. 

В издънковите гори за превръщане се наблюдава преизпълнение на предвидените по 
проект добиви от отгледни и санитарни  сечи- с 50%, което е доста по- голямо от изпълнението 
на тези сечи по площ- около 20%. В тези гори отгледните сечи са били водени с по- голяма 
интензивност от предвидената в проекта. При възобновителните сечи реализираният добив е в 
рамките на предвижданията на плана, при малко по- малко изпълнение на тези сечи по площ- 
85%. 

В нискостъблените гори планирания добив не е реализиран. 
Общо от всички гори и сечи са добити 272 360 куб.м. стояща маса с клони за деветте 

години на ревизионния период, при проектирани 370 125 куб.м. или изпълнението е около три 
четвърти от предвижданията на плана. При възобновителните сечи изпълнението е около 70%, 
а при отгледните и санитарните- малко над 80% от предвидения добив. 

С най- висок добив е 2016 г, когато са добити с 1600 куб.м. над предвидения в плана, а 
през всички останали години е добивано под предвижданията на плана. С най- малък обем на 
добива е 2010 г- около една трета от предвидения. Като цяло, първите четири години на 
ревизионния период са с добиви значително по- ниски от предвижданията на плана, През 
периода 2013- 2014 г е реализирано значително повишаване на годишния добив, като 
изоставането от плана е сведено в рамките на 7-8%. След 2015 г, добивите са приблизително в 
рамките на предвижданията на плана. Средногодишно са добивани по около 30300 куб.м. от 
горите на общината, което е около три четвърти от предвижданията на лесоустройствения 
проект (горскостопанския план). 
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Табл. № 12 Сравнение на предвиденото ползване по ЛУП и действително отсеченото  
 

Годи-на ГЛАВНА СЕЧ, СЕЧ НАДЛ. ДЪРВЕТА ОТГЛЕДНА  и САНИТАРНА СЕЧ ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЧИ 
  Предви- Действи- Сравнение с проекта Предви- Действи- Сравнение с проекта Предви- Действи- Сравнение с проекта 
  дено по телно     дено по телно     дено по телно     
  проект отсечено + - проект отсечено + - проект отсечено + - 
  

 
                      

  
 

                      
ИГЛОЛИСТНИ 

2009 0 0   3310 1025 0 2285 3310 1025 0 2285 
2010 0 0   3310 0 0 3310 3310 0 0 3310 
2011 0 0   3310 15 0 3295 3310 15 0 3295 
2012 0 0   3310 1120 0 2190 3310 1120 0 2190 
2013 0 0   3310 1247 0 2063 3310 1247 0 2063 
2014 0 0   3310 0 0 3310 3310 0 0 3310 
2015 0 0   3310 5540 2230 0 3310 5540 2230 0 
2016 0 0   3310 3380 70 0 3310 3380 70 0 
2017 0 0   3310 650 0 2660 3310 650 0 2660 

Всичко 0 0   29790 12977   16813 29790 12977   16813 
% 0 0   100 43,6   56,4 100 43,6   56,4 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
2009 15170 4170 0 11000 10470 0 0 10470 25640 4170 0 21470 
2010 15170 2765 0 12405 10470 755 0 9715 25640 3520 0 22120 
2011 15170 7060 0 8110 10470 715 0 9755 25640 7775 0 17865 
2012 15170 10684 0 4486 10470 2721 0 7749 25640 13405 0 12235 
2013 15170 9630 0 5540 10470 12066 1596 0 25640 21696 0 3944 
2014 15170 10610 0 4560 10470 9023 0 1447 25640 19633 0 6007 
2015 15170 6597 0 8573 10470 12595 2125 0 25640 19192 0 6448 
2016 15170 8217 0 6953 10470 8640 0 1830 25640 16857 0 8783 
2017 15170 6763 0 8407 10470 10105 0 365 25640 16868 0 8772 

Всичко 136530 66496  0 70034 94230 56620  0 37610 230760 123116   107644 
% 100 48,7   51,3 100 60,1   39,9 100 53,4   46,6 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
2009 9840 11741 1901 0 2195 1255 0 940 12035 12996 961 0 
2010 9840 8130 0 1710 2195 1375 0 820 12035 9505 0 2530 
2011 9840 8785 0 1055 2195 1620 0 575 12035 10405 0 1630 
2012 9840 8135 0 1705 2195 2090 0 105 12035 10225 0 1810 
2013 9840 10486 646 0 2195 3912 1717 0 12035 14398 2363 0 
2014 9840 7276 0 2564 2195 10970 8775 0 12035 18246 6211 0 
2015 9840 11525 1685 0 2195 3935 1740 0 12035 15460 3425 0 
2016 9840 12785 2945 0 2195 9730 7535 0 12035 22515 10480 0 
2017 9840 7719 0 2121 2195 14800 12605 0 12035 22519 10484 0 

Всичко 88560 86582   1978 19755 49687 29932   108315 136269 27954   
% 100 97,8   2,2 100 251,5 151,5   100,0 125,8 25,8   

НИСКОСТЪБЛЕНИ 
2009 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2010 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2011 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2012 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2013 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2014 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2015 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2016 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 
2017 140 0 0 140 0   0 0 140 0 0 140 

Всичко 1260 0   1260 0 0 0 0 1260 0   1260 
% 100 0,0   100,0 100    100 0,0   100,0 

ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЧИ 
2009 25150 15911 0 9239 15975 2280 0 13695 41125 18191 0 22934 
2010 25150 10895 0 14255 15975 2130 0 13845 41125 13025 0 28100 
2011 25150 15845 0 9305 15975 2350 0 13625 41125 18195 0 22930 
2012 25150 18819 0 6331 15975 5931 0 10044 41125 24750 0 16375 
2013 25150 20116 0 5034 15975 17225 1250 0 41125 37341 0 3784 
2014 25150 17886 0 7264 15975 19993 4018 0 41125 37879 0 3246 
2015 25150 18122 0 7028 15975 22070 6095 0 41125 40192 0 933 
2016 25150 21002 0 4148 15975 21750 5775 0 41125 42752 1627 0 
2017 25150 14482 0 10668 15975 25555 9580 0 41125 40037 0 1088 

Всичко 226350 153078   73272 143775 119284   24491 370125 272362   97763 
% 100 67,6   32,4 100 83,0   17,0 100 73,6   26,4 



29 
 

 
Разпределението на добитите материали по години и по основни категории дървесина 

(групи сортименти) е представено в Таблица № 13. 
 

Табл. №  13 Сравнение на размера на годишното ползване и добитите материали  по 
групи сортименти през ревизионния период в плътни кубически метри 

 
Година ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА ДЪРВА ИЗПОЛЗВАЕМА  
  Стоящо Лежащо Едра Средна Дребна Общо   ВЪРШИНА 

ГЛАВНИ СЕЧИ И СЕЧ НАДЛЕСНИ 
ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

2009 4170 3508 600 123 40 763 2745 0 
2010 2765 2464 664 34 166 864 1600   
2011 7060 6130 710 157   867 5263   
2012 10684 9680 1586 148 47 1781 7899   
2013 9630 8798 1294 238 91 1623 7175   
2014 10610 9982 948 107 68 1123 8859   
2015 6597 6088 137 50 46 233 5855   
2016 8217 7344 364 53 97 514 6830   
2017 6763 5960 772 513 38 1323 4637   

Всичко 66496 59954 7075 1423 593 9091 50863 0 

% 100,0 90,2 10,6 2,1 0,9 13,7 76,5 0,0 

% ЛП 100 90,3 24,1 2,3 1,9 28,3 61,7 0,3 

         ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
2009 11741 10669 211 861   1072 9597   
2010 8130 7361 0 65 0 65 7296   
2011 8785 7852 2 2764 50 2816 5036   
2012 8135 7160   50   50 7110   
2013 10486 9293 14 34 8 56 9237   
2014 7276 6687 21 23   44 6643   
2015 11525 10817 0 73 288 361 10456   
2016 12785 11602 65 182 20 267 11335 0 
2017 7719 7271   313   313 6958 0 

Всичко 86582 78712 313 4365 366 5044 73668 0 

% 100,0 90,9 0,4 5,0 0,4 5,8 85,1 0,0 

% ЛП 100 89 10,2 29,7 1 41 46,1 2 

         НИСКОСТЪБЛЕНИ 
2009 0 0         
2010 0 0         
2011 0 0         
2012 0 0         
2013 0 0         
2014 0 0         
2015 0 0         
2016 0 0         
2017 0 0         

Всичко 0 0       

% 100,0        

% ЛП 100 88,8 2,6 35,5 8,5 46,6 41,5 0,7 
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ОБЩО ОТ ГЛАВНИ СЕЧИ 

Всичко 153078 138666 7388 5788 959 14135 124531 0 

% 100,0 90,6 4,8 3,8 0,6 9,2 81,4 0,0 

% ЛП 100 89,8 18,6 13,2 1,6 33,4 55,5 0,9 
 

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
ИГЛОЛИСТНИ 

2009 1025 837 10 327 134 471 366   
2010 0 0 0 0 0 0 0   
2011 15 12 12     12     
2012 1120 931 279 231 55 565 366   
2013 1155 947 73 541 69 683 264   
2014   0       0     
2015 5540 4754 402 978 68 1448 3306   
2016 1865 1480 105 124 15 244 1236   
2017 650 544 63 19 88 170 374   

Всичко 11370 9505 944 2220 429 3593 5912 0 

% 100,0 83,6 8,3 19,5 3,8 31,6 52,0 0,0 

% ЛП 100 74,5 4,8 44,5 5,2 54,5 14,6 5,4 

         ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
2009   0       0     
2010 755 650 11 0 0 11 639   
2011 715 606 198 107   305 301   
2012 2721 2285 177 384 10 571 1714   
2013 10901 9498 275 243 146 664 8834   
2014 9023 8052 247 135 30 412 7640   
2015 12595 11361 110 350 92 552 10809   
2016 8640 7527 10 271 201 482 7045   

2017 9585 8627 357 1309 207 1873 6754   

Всичко 54935 48606 1385 2799 686 4870 43736 0 

% 100,0 88,5 2,5 5,1 1,2 8,9 79,6 0,0 

% ЛП 100 85,8 8,8 28,8 4,5 42,1 43,6 0,1 

         ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
2009 1255 1130 263 12 27 302 828   
2010 1375 1210 0 57 0 57 1153   
2011 515 459   200 5 205 254   
2012 2090 1863       0 1863   
2013 3892 3517       0 3517   
2014 10595 9440       0 9440   
2015 2840 2624 1 8 1 10 2614   
2016 7560 7007 77 14 375 466 6541   
2017 14800 14201   1100   1100 13101   

Всичко 44922 41451 341 1391 408 2140 39311 0 

% 100,0 92,3 0,8 3,1 0,9 4,8 87,5 0,0 

% ЛП 100 89,6 5,3 39,2 1,5 46,0 43,6    
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         ОБЩО ОТ ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 

Всичко 111227 99562 2670 6410 1523 10603 88959 0 

% 100,0 89,5 2,4 5,8 1,4 9,5 80,0 0,0 

% ЛП 100 84,2 7,7 32,8 4,3 44,8 38,1 1,3 
 

САНИТАРНИ СЕЧИ  
ИГЛОЛИСТНИ 

2009   0       0     
2010   0       0     
2011   0       0     
2012   0       0     
2013 92 68 13 35 10 58 10   
2014   0       0     
2015   0       0     
2016 1515 1182 13 48 20 81 1101   
2017 0 0 0 0   0 0   

Всичко 1607 1250 26 83 30 139 1111 0 

% 100,0 77,8 1,6 5,2 1,9 8,6 69,1 0,0 

% ЛП 100 74,6 6,6 47,1 4,4 58,1 10,6 5,9 

         ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
2009   0       0     
2010   0       0     
2011   0       0     
2012   0       0     
2013 1165 1029 97 13 7 117 912   
2014   0       0     
2015   0       0     
2016   0       0     
2017 520 465 0 203 157 360 105   

Всичко 1685 1494 97 216 164 477 1017 0 

% 100,0 88,7 5,8 12,8 9,7 28,3 60,4 0,0 

% ЛП 100               

         
ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

2009   0       0     
2010   0       0     
2011 1105 968       0 968   
2012   0       0     
2013 20 15       0 15   
2014 375 323       0 323   
2015 1095 986       0 986   
2016 2170 1949 0 5 0 5 1944   
2017   0       0     

Всичко 4765 4241 0 5 0 5 4236 0 

% 100,0 89,0 0,0 0,1 0,0 0,1 88,9 0,0 

% ЛП 100               
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ОБЩО ОТ САНИТАРНИ СЕЧИ 

Всичко 8057 6985 123 304 194 621 6364 0 

% 100,0 86,7 1,5 3,8 2,4 7,7 79,0 0,0 

% ЛП 100 84,0 8,5 20,9 2,4 31,8 50,0 2,2 
 

ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГОРИ И СЕЧИ 
2009 18191 16144 1084 1323 201 2608 13536 0 
2010 13025 11685 675 156 166 997 10688 0 
2011 18195 16027 922 3228 55 4205 11822 0 
2012 24750 21919 2042 813 112 2967 18952 0 
2013 37341 33165 1766 1104 331 3201 29964 0 
2014 37879 34484 1216 265 98 1579 32905 0 
2015 40192 36630 650 1459 495 2604 34026 0 
2016 42752 38091 634 697 728 2059 36032 0 
2017 40037 37068 1192 3457 490 5139 31929 0 

Всичко 272362 245213 10181 12502 2676 25359 219854 0 

% 100,0 90,0 3,7 4,6 1,0 9,3 80,7 0,0 

% ЛП 100 87,6 14,4 19,8 2,5 36,7 49,7 1,2 

 
Данните от таблицата показват, че добитите количества дървесина са основно в 

категорията на дървата- при възобновителните сечи и в широколистните високостъблени и в 
горите за превръщане, дървата са по над 75% от общия добив с клони (съответно 77% и 
85%). Спрямо предвижданията на предходния ЛУП, в добива при широколистните 
високостъблени превишението на дървата спрямо строителната дървесина е повече от 15%, а 
за издънковите за превръщане- почти 40%. Общо при главните сечи при планиран добив на 
около 33% строителна дървесина, от които едра строителна - около 19%, са реализирани под 
10% строителна дървесина, от които едра - 5%. 

При отгледните сечи, разминаването между планирания сортиментен добив и 
реализирания също е значително. В иглолистните гори дървата достигат 52% в реализирания 
добив, при планирани 15% и обратно, добитата строителна дървесина е едва 32%, при 
предвидени 55%.  При широколистните високостъблени и издънковите гори за превръщане 
разликата между реализирано и предвидено е около два пъти- в широколистните 
високостъблени, при планиран добив на дърва 44% от общия обем са реализирани 80%, а в 
горите за превръщан, е при планирани 44% дърва, са реализирани 88%, като и в двата случая 
това е за сметка на строителната дървесина.  

Подобна е сортиментната стрктура и при санитарните сечи - 60% дърва в 
широколистните високостъблени гори, 70% в иглолистните и 90% в издънковите гори за 
превръщане (средно 80%) при предвидени по ЛУП 50%.  

 
4. Възобновяване и залесяване  
 
В предходния лесоустройствен проект на общината е било планирано подпомагане на 

възобновяването без залесаяване, чрез: 
- изсичане на подлеса, предвидено е да се извърши върху обща площ 1846.8 ха. 
- разрохкване на почвата на дълбочина 5-10 см, във вид на площадки, пояси, 
 хармани с различна големина, форма и размери в зависимост от разположението на 

наличния подраст, (когато подраста е до 30%) на площ от 65.1 ха.  
 
По проект е било предвидено залесяване, както следва по показатели на залесяване: 
 
-“след гола сеч” планирано на площ 20.0 ха, 
 -“ново залесяване”  на голини и сечища, предвидено на площ 11.9 ха, 
-„подпомагане на възобновяването със залесяване“- след извеждането на 

окончателните фази на някои от планираните сечи на площ 15.4 ха, 
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или общо залесяване на 47.3 ха.   
Предвидените за залесяване видове са били основно благун, космат дъб и сребролистна 

липа.  
По данни на собственика, през ревизионния период планираното подпомагане на 

възобновяването без залесяване и залесявания не са били извършвани. 
 
5. Странични ползвания 
 
В общинските гори, съгласно предходния лесоустройствен проект е била разрешена 

паша на едър и дребен добитък върху площ  1599,9 ха, върху която могат да пасат 1330 броя 
едър или 6400 броя дребен добитък или комбинация от тях. 

Няма данни за реално пашувания добитък на територията на общинските гори през 
ревизионния период. 

 Добив на билки, сено, горски плодове и гъби не е бил предвиден за ревизионния 
период и няма данни за реализиран такъв. 

   
6. Строителство на сгради, пътища и хидротехнически съоръжения 
 
По лесоустройствен проект не е било предвидено строителство или ремонт на сгради, 

пътища и хидротехнически съоръжения на територията на обекта и няма данни за реализирани 
такива. 

 
 7. Механизация на горскостопанските работи, машини и механизми на горското 

стопанство 
 
Сечите на територията на ОГ Примоско са изцяло механизирани. 
Към настоящия момент дърводобивът се извършва от частни фирми, след спечелен търг 

или преговори с потенциален ползвател за всеки конкретен обект. 
 Бензиномоторните триони, с които се извършват сечите и техниката, с която се 

извършва извоза на материалите е собственост на тези фирми. Част от извоза се осъществява и 
с колесни трактори. 

Товаренето е механизирано (основно) или ръчно- в зависимост от сортиментите, като 
товарачната техника е също собственост на съответните юридически лица. Превоза до 
потребителя също се извършва от частни фирми със собствен транспорт. 

Към 01.01.2018 г. ДУСОГ (Дирекция управление и стопанисване общински гори) 
Приморско е собственик на следните машини и механизми  посочени в таблица №14 : 

                     
Табл № 14  Машини и механизми на ДУСОГ Приморско 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

№ 
по 
ред 

наименование на 
машините и 
механизмите 

марка брой 

1. Лада „Нива” 1700 3 

2. Джип „Сузуки“  Витара 2 

3. Микробус 
„Мицубиши” 

 1 

4. Джип УАЗ  1 
5. Джип „Мицубиши“   1 

6. Джип „Сузуки“  Самурай 1 

7. Моторен трион  2 
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8. Опазване на гората 
 

През ревизионния период от собственика не са извършвани лесозащитни мероприятия, 
мероприятия по опазването на горите от пожари, няма данни за допуснати нарушения. 

 
9. Организация на управлението и работната сила 

 
Предвидените номенклатурни длъжности за специалисти и наличният персонал на 

ДУСОГ Приморско е представен в Табл. № 15. 

                                                   
Табл. № 15 Съществуваща административна структура към 01.01.2018 г. 
 
№ по 
ред 

номенклатурна 
длъжност 

по щат- 
бр. 

наличност- 
бр. 

1 Директор 1 1 
2 Заместник- директор 1 1 
3 Специалист обработка 

на данни 
1 1 

4 Технолог по 
дърводобива 

1 1 

5 Счетоводител 2 2 
6 Лесничей 2 2 
7 Горски стражар 7 7 
8 Шофьор 1 1 
9 ЛКМ работник 8 8 
10 Работник в склад 

дървен материал 
1 1 

11 Началник склад дървен 
материал 

1 1 

 
Представените в таблицата данни показват, че ДУСОГ разполага с необходимия 

персонал за реализация на горскостопанските дейности. ДУСОГ Приморско не разполага с 
работници по дърводобива. Тази дейност се възлага на фирми - изпълнители. 
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Глава IV 
 
Характеристика на горската територия 
 
I. Характеристика на общата площ, стопанисвана от ДУСОГ „Приморско” 
 
1. Площ по имоти, собственост на Община Приморско – всички устроени през 

2007 година гори и горски земи (по старата Наредба № 6) 
 
- Землище град Приморско с решение №1  за възстановяване на собствеността върху 

отнети гори и земи от горскияфонд от 15-02-2000 г за имоти 000021, 000022, 000032, 000141, 
000145, 000158, 000161, 000193, 000274, 000315, 000323, 000341, 000351, и 000368 и протокол No 
2 за въвод в владение от 10-10-2000 г на  поземлена комисия гр. Приморско с обща площ 2895,0 
хектара.  По актуални данни към 30-05- 2008 г. площта на горския фонд  е 2801.1 хектара. 
Разликата от  се дължи на факта, че от 2000 до 2008 година са правени много промени в КВС ( 
създавани са нови имоти необщинска собственост, променяни са граници на имоти, пътищата 
са прехвърлени към държавната собственост   и други промени).  

 
- Землище село Ясна Поляна с решение №2/24.03.2000 г за имоти 55003, 56002, 56003, 

57001 до 57019, 57024  и протокол No 3 за въвод в владение от 10-10-2000 г на  поземлена 
комисия гр. Приморско. С решение No 18  от 25-06-2001 г за имоти 50, 51, 68, 69, 74, 80, 81, 85, 
103, 206, 119, 140, 141, 163, 186, 284, 514, 555, 570, 575, 619, 900, 901, 30101, 30102, 30111, 30113, 
30117, 30120, 48001, 54005, 54007, 54014, 54016, 60001 и протокол No 19 за въвод в владение от 
16-07-2002 г на поземлена комисия гр. Приморско с обща площ 3386.6673 хектара. По данни 
към 30-05-2008 г. площта на горския фонд е 3287.3 хектара. Разликата от се дължи на факта, че 
от 2000 до 2008 година са првени много промени в КВС ( създавани са нови имоти необщинска 
собственост, променяни са граници на имоти, пътищата са прехвърлени към държавната 
собственост и други промени).  

 
- Землище село Веселие с решение № 682/01.10.2000 г за имоти 145013, 145014, 145015, 

1460011, 146002, 147001,147008 до 147013, 148009, 148010, 149001, 150001, 150008 до 150011, 
151008, 151009, 151010, 152001,152002, 153001,153002, 154001 до 154004, 155001, 155006, 157001 
до 157006, 158001 до 158004  и протокол No 682 за въвод в владение от 27-10-2000 г на  
поземлена комисия гр. Созопол с обща площ 1785.5357 хектара. По актуални данни към 30-05- 
2008 г. площта на горския фонд е 1797.3 хектара.  

 
- Землище село Ново Паничарево с решения: № 5/27.06.2000г и №23.2/09.02.2007г, и 

протокол  № 4 за въвод от 10-10-2000 г. на ПК гр. Приморско са възстановени  имоти 401, 449, 
450, 452, 568, 576, 601, 603, 629,  имот 1 в масиви от 175 до 235 и от 237 до 244,  имот 236002, 
245003 и имот 246001 представляващи гори и земи от горския фонд с обща площ 

5188.0242 хектара. По актуални данни към 30-05- 2008 г. площта на горския фонд  е 
5121.2 хектара. 

 
 Землище село Писменово с решение: № 11/29.04.2002 г. на ПК гр. Приморско са 

възстановени  имоти 37, 38 и 132 представляващи гори и земи от горския фонд с обща площ 
793,8227 хектара. За 127,9 хектара, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Ново 
Паничарево” има протокол за въвод във владение и са включени в площта на ОГ 
„Приморско”. Останалите 665,9 хектара попадат в териториалния обхват на ДГС „Царево” и и 
са се стопанисвали  от него.  
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2. Обща площ на горската територия, стопанисвана от ДУСОГ – Приморско към 
2018 година – 14 218,1 ха. 

 
2.1 Документи и карти, удостоверяващи собствеността и размера на площта на горските 

територии, като и промените спрямо площта от предходното устройство.  
 
- Регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ, собственост на Община 

Приморско, БУЛСТАТ 102164063 
- Кадастрални карти за землищата на гр. Приморско, гр. Китен, с. Веселие,            с. 

Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна. 
- Списъци на поземлените имоти в землищата на населените места, в обхвата на 

община Приморско, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за 
горите – на основание § 49 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за горите. 

- Съдебно решение № 147/15.01.2016 год. на Апелативен съд, гр. Бургас за 
предаване на документи и владението на имоти от страна на Община Приморско към ТП „ДЛС 
Ропотамо“, землище с. Веселие. 

- Горскостопански карти на инвентаризираната горска територия, собственост на 
община Приморско в обхвата на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и ТП “ДГС Царево“. 

- Заповед № РД 49-101/28.02.2013 год. на Министъра на земеделието и храните, за 
обособяването на дивечовъден участък „Мариница“ 

 
2.2. Установена площ в териториалния обхват на съответната горскостопанска единица. 
 
2.2.1. Установена обща площ на горските територии, собственост на община Приморско 

в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“ – 887,8 ха, от която залесена 776,8 ха и 
незалесена 111,0 ха.  

 
2.2.2. Установена обща площ на горските територии, собственост на община Приморско 

в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“ – 8095,3 ха, от която залесена 7919,3 
ха и незалесена 176,0 ха.  

 
Първоначално площта при устройството на ОГ “Приморско“ е 7523,1 ха, но при   

инвентаризацията на ТП “ДГС Ново Паничарево“ са устроени още 572,2 ха земеделски 
територии, върху които има гора. 

 
2.2.3. Установена обща площ на горските територии, собственост на община Приморско 

в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ – 5 144,3 ха, от която залесена – 4 600,5 ха и 
незалесена 543,8 ха. 

 
- Площта е била първоначално 5036,4 ха по цялостната инвентаризация на 

горските територии на ОГ „Приморско“, извършена през 2007 год. Към нея се прибавят още 
828,3 ха допълнително възстановени горски територии, както и гори в земеделски земи. 
Последните са картирани при инвентаризацията на ТП „ДЛС Ропотамо“, извършена през 2012 
год. 

 
- С решение № 147/15.01.2016 год. на Апелативен съд, гр. Бургас, имоти с обща 

площ 220,6 ха, землище с. Веселие, се предават във владение на ТП „ДЛС Ропотамо“ т.е. 
отпадат от общинската територия. Допълнително към държавната горска територия се предават 
и отдели 362, 363, 349 и част от отдел 350  с обща площ 250,0 ха. 
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- Със Заповед № РД 49-101/28.02.2013 год. на Министъра на земеделието и 
храните, при обособяването на дивечовъден участък „Мариница“, отдели 361; 364-367; 363, 
изцяло общинска собственост в землището на с. Веселие, се прехвърлят от териториалния 
обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ в обхвата на ТП „ДГС Бургас“. Общата им площ е 244,8 ха. 

 
2.2.4. Установена обща площ на горските територии, собственост на община Приморско 

в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“ –  90,7 ха, като към настоящия момент има 
спорни имоти, чакащи съдебни решения. 

 
Следователно общата площ на горите под стопанисването на ДУСОГ Приморско 

възлиза на 14 218,1 ха.  
 
При устройството на ОГ „Приморско“ през 2007 г. са установени общо 13 134,8 ха. 
Въпреки отнетите в полза на държавните горски стопанства площи, общата площ на се 

увеличава с 1083,3 ха. Това увеличение на общинските горски територии, спрямо 
лесоустройствения проект от 2007 год. се дължи на неустроените през изминалото устройство 
гори върху земеделски земи /вкл. § 49/.  

 
3. Разпределение на общата площ на горската територия, стопанисвана от 

ДУСОГ-Приморско по функционални категории. 
 
Таблица 16 е обобщена за цялата горска територия, стопанисвана от ДУСОГ-

Приморско.  
 

Табл. № 16 Разпределение на площта по вид на подотдела и групи гори, за цялата 
горска територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Вид на подотдела    иглол.  ш.вис.  и.прев  и.прер  нискос  топол.  Всичко     % 
-------------------------------------------------------------------------------- 
А. Насаждения 
а) С пълн. 0.4-1.0   598.3  5003.0  7498.6       -    38.7       - 13138.6  92.4 
                    ------------------------------------------------------------ 
От естест.произход       -  4945.1  7498.6       -    27.6       - 12471.3  87.7 
Склопена култура     595.6    57.9       -       -    11.1       -   664.6   4.7 
Несклопена култура     2.7       -       -       -       -       -     2.7     - 
                    ------------------------------------------------------------ 
б) С пълн. 0.1-0.3    20.9    99.0   110.0       -       -       -   229.9   1.6 
                    ------------------------------------------------------------ 
От естест.произход       -    99.0   110.0       -       -       -   209.0   1.5 
изредена култура      20.9       -       -       -       -       -    20.9   0.1 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко насаждения    619.2  5102.0  7608.6       -    38.7       - 13368.5  94.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Б. Клек                  -       -       -       -       -       -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко залес. площ   619.2  5102.0  7608.6       -    38.7       - 13368.5  94.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 
В. Незалесена дър- 
   вопроизв. площ  
сечище                   -       -       -       -       -       -       -     - 
пожарище                 -       -       -       -       -       -       -     - 
голина                 0.2       -    59.8       -       -       -    60.0   0.4 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко незал. площ     0.2       -    59.8       -       -       -    60.0   0.4 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко дървопр. площ 619.4   5102.0 7668.4       -     38.7      - 13428.5  94.4 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Вид на подотдела    иглол.  ш.вис.  и.прев  и.прер  нискос  топол.  Всичко     % 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Г. Недървопроизво- 
   дителна г. площ 
поляна                 2.0    17.0   349.0       -       -       -   368.0   2.6 
временен склад           -     0.1       -       -       -       -     0.1     - 
просека                0.5    12.8    79.2       -       -       -    92.5   0.7 
шосе                   0.1     1.0       -       -       -       -     1.1     - 
авт.път земен          1.1    14.0    21.8       -       -       -    36.9   0.3 
нелесопригодна пло       -    12.4     2.0       -    10.6       -    25.0   0.2 
нелесоприг. голина     0.3     0.9    74.6       -     0.5       -    76.3   0.5 
скали                  0.6     0.8    30.5       -       -       -    31.9   0.2 
дворно място             -     0.5    20.1       -       -       -    20.6   0.1 
обработваема площ        -       -     0.1       -       -       -     0.1     - 
мочур                    -    10.1     0.1       -       -       -    10.2   0.1 
кариера                  -     0.7       -       -       -       -     0.7     - 
ровина                   -       -     0.2       -       -       -     0.2     - 
дивечова нива         10.1     6.3    81.9       -       -       -    98.3   0.7 
дивечова просека         -       -    14.8       -       -       -    14.8   0.1 
калище                   -       -     0.3       -       -       -     0.3     - 
застроена площ           -       -     2.4       -       -       -     2.4     - 
игрище                   -     2.3       -       -       -       -     2.3     - 
авт.път с настилка       -     1.9     6.0       -       -       -     7.9   0.1 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко недър. площ    14.7    80.8   683.0       -    11.1       -   789.6   5.6 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Обща площ -хектари   634.1  5182.8  8351.4       -    49.8       - 14218.1 100.0 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
ДУСОГ-Приморско е първото общинско горско стопанство в България, което получава 

Сертификат по Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите).  
Съобразно критериите на сертификацията, изискванията на Наредба № 18/07.10.2015 

год., Закона за биологичното разноообразие и Закона за защитените територии, горските 
територии, стопанисвани от ДУСОГ - Приморско се разделят по функционална категория, 
както е представено в таблица № 17. От същата таблица е видно че 82,1 % от горите, 
собственост на общината са със защитни и специални функции. 
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Табл. № 17 Разпределение на площта и запаса с клони в горските територии, 
взависимост от функционалната категория 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функция   В др.катег.    Площ             Запас  
в пълният им обхват         ха         %        ха        ха     %       куб.м       %  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Стопански функции       2552.8      17.9         -    2552.8    18.0    374150    14.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
БИСД                         -         -    1220.5    1220.5     8.6    118660     4.4 
Вододайна зона           253.2       1.8    5801.1    6054.3    42.6   1580955    59.0 
Защ. ив. шосе 2-3кл.      23.9       0.2     118.0     141.9     1.0     20615     0.8 
Защитна ивица река           -         -      86.7      86.7     0.6     14425     0.5 
Защитна ивица язовир         -         -      25.5      25.5     0.2      3280     0.1 
Нелесопригодна площ          -         -      12.5      12.5     0.1         -       - 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ     277.1       2.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ГВКС                     363.4       2.6    4778.7    5142.1    36.2   1380275    51.5 
Гори-фаза на старост     117.3       0.8     589.9     707.2     5.0    111025     4.1 
Горска семепр. база          -         -     412.9     412.9     2.9    147320     5.5 
Защитена местност        585.2       4.1         -     585.2     4.1     56150     2.1 
Курортна гора             12.3       0.1     992.0    1004.3     7.1     96570     3.6 
Местообит. BG0000208    5533.9      38.9         -    5533.9    38.9   1499715    56.0 
Местообит. BG0001001    3935.6      27.7     516.3    4451.9    31.3    581575    21.7 
Прир.забележителност         -         -      19.6      19.6     0.1         -       - 
птици BG0002041              -         -    1650.2    1650.2    11.6    170345     6.4 
птици BG0002077          840.5       5.9      68.9     909.4     6.4    101230     3.8 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНК.   11388.2      80.1 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ЗАЩИТНИ И СПЕЦ.   11665.3      82.1 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ    14218.1     100.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Общата площ на горите със защитни и специални функции е 11 665,3 ха. Тъй като се 

припокриват всяка територия е разгледна със собствената си площ.  
 
3.1. Горски територии със стопански функции – с обща площ 2552,8 ха от която 

залесена 2425,1 и незалесена 217,7 ха.  
 
3.2. Горски територии със защитни функции  
  

  - БИСД – обща площ 1220,5 ха, от която залесена 988,3 ха и незалесена 232,2 ха. 
 База за интензивно стопанисване на дивеч в  землището на гр. Приморско. Обособена в 

ловностопанско отношение през 2012 година при изготвянето на ловностопанския план за 
цялата територия в обхвата на ТП “ДЛС Ропатамо”, независимо от собствеността. На 
територията на БИСД е забранена пашата, както и извършването на мероприятия в горите по 
време на сватбуването на дивеча. Включва отдели и подотдели: 
476 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23. 477 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
478 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 491 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 
6. 493 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
497 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.  
498 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 499 а, б, 
в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 501 а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13. 502 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 12, 13, 15, 16. 503 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10. 504 б, в, г, д, ж, 1, 2. 505 б, в, г, д, е, ж, з, и, н, 
о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 6.  
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- Вододайна зона – обособена е в землищата на селата Ново Паничарево и Ясна 

Поляна. Общата площ на горите, вододайна зона е 6054,3 ха, от която залесена 5974,9 ха и 
незалесена 79,4 ха. Отделите и подотделите са част от обединената вододайна зона, която 
обхваща територии на север от билото определено от линията: м. Уграш - м. Босна – м. 
Тъмните габъри. 

 
- Защитна ивица шосе II-III клас – обособена 25-100 метрова ивица в горската 

територия по протежението на шосето, свързващо селата Ясна поляна и Ново Паничарево. 
Общата площ на горите, защитна ивица шосе е 141,9 ха, от която залесена 132,0 ха и незалесена 
9,9 ха. 

 
- Защитна ивица река – обособена по течението на р. Ропотамо. Обща площ – 86,7 ха, 

от която залесена 79,2 ха и незалесена – 7,5 ха. 
 
- Защитна ивица язовир – обособена 200 метрова ивица общинска горска територия 

около леглото на язовир Ново Паничарево. Общата площ – 25,5 ха, от която залесена 25,3 ха и 
незалесена 0,2 ха. 

 
- Лесонепригодна площ – 12,5 ха. 
 
3.2. Горски територии със специални функции 
 
-  Гори с висока консервационна стойност - Основните изисквания на 

Сертификацията са свързани с опазване на вододайните зони и речните течения, уязвимите и 
застрашените от изчезване видове и екосистеми, културата и поминъка на местното население, 
стриктен контрол на ползването от горите. Горите, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско 
отговарят на пет от шестте критерия, определени от Националното ръководство за определяне 
на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP - 2005 год. Подробен 
списък на насажденията, отговарящи на различните критерии за ГКВС е поместен в Глава VIII 
на настоящата записка. Общата площ на подотделите представени като гори висока 
консервационна стойност е 5 142,1 ха. Към тях не са включени площите на горите във фаза на 
старост и защитените зони по Натура 2000, които са разгледани отделно.  

 
- Гори във фаза на старост (Old growth forests), ГКВС 3.7 по Националното 

ръководство за опреляне на гори с висока консервационна стойност. Определени са в Доклада 
за ГКВС с обща площ 696,4 ха. При инвентаризацията тази площ се увеличава на 707,2 ха. 
Разликата идва от неправилно представяне на площта на насажденията при предишните 
устройства.  

В насажденията, определени като гори във фаза на старост не се извършват 
горскостопански мероприятия. Това са подотдели : 8 а. 16 а. 17 а. 20 в, д. 21 в. 
22 а, в. 25 г. 26 г. 27 в, л, н, о, с, . 40 з. 70 м. 71 а. 74 а. 81 г.  
82 ж. 94 а. 95 а. 96 з. 132 л. 139 е. 140 а. 149 д, ж.150 б, в, е. 152 б, в, 
е, ж. 153 б, е. 155 в. 156 е. 157 е. 158 е. 159 д. 164 б. 191 в. 195 г. 
240 а.252 б. 316 г, д. 331 б. 351 л, м, о, п. 352 а. 353 а, б.466 д, з.  
468 д. 469 е. 470 а, б, ж. 471 а. 473 в. 474 а. 475 а. 491 з, и. 494 в.  
495 б, в. 497 в, д. 503 б, з. 507 з. 508 б. 511 в. 513 г. и в териториалния 
обхват на ТП “ДГС Бургас“ : 316 а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, н. 356 б, в, г, 
д, е, ж, з, и, л. 360 б. с  обща площ 707,2 ха, от която залесена 702,8 ха и незалесена 
4,4 ха. 

  
- Горска семепроизводствена база – обща площ 412,9 ха, всички в териториалния 

обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево”. Това са подотдели: 8 к. 14 б. 15 г, д. 71 м.  
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73 а, е. 74 ж. 80 е, ж. 81 ж. 82 г. 83 а, б. 86 д, ж.92 е. 101 а. 102 б, г, 
д. 104 д. 110 в. 111 г. 113 а. 118 д. 119 а. 120 г. 121 д. 122 в. 129 в.  
132 в, е. 135 в. 139 б. 140 б. 142 з. 143 а, б. 179 г, д. 181 г, д. 183 б, 
г. 191 а.  
 
 - Защитена местност – на територията, стопанисвана от ДУСОГ- Приморско са 
обявени две защитени местности: 

 
 Защитена местност „Мурватска река“ – Обявена със  Заповед № РД-927/28.12.2007г. 

Включва отдели и подотдели 316 б. 356 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 357 и, к. в 
териториалния обхват на ТП“ДГС Бургас“ с обща площ 68.9 ха, от която залесена 61.5 ха и 
незалесена 7.4 ха.  

Опазва находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и 
животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, 
жаба - дървесница; Режим на дейности, с които са съобразени мероприятията на 
горскостопанския план: Забранява се късането на цветове и листа, ваденето на луковици на 
хагеровото лале; Забранява се паша на полудиви прасета от източнобалканска порода - 
мангалица; Забранява се паша на домашни животни в периода от 1 април до 15 юни; Забранява 
се косене на трева в периода от 1 април до 15 юни; Забранява се смяна на предназначението на 
земята; Забраняват се други дейности, които могат да доведат до унищожаване на вида. 

 
Бившата буферна зона на резерват Ропотамо и настояща защитена местност                     

„ Беглик -таш“ Обявена със Заповед №РД-664/22.08.2012 год., Обн. в бр. 70/2012 на ДВ и 
заповед за промяна №РД-105/05.02.2013 год., обн бр. 19/2013 на ДВ. Общата площ на 
общинските гори в защитената местност е 516,3 ха. Включва отдели и подотдели: 466 г, д, 
з, 5, 8, 10. 467 б, в, е, ж, з, 1, 3, 4, 5, 6. 478 а, б, в, 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 493 а, б, в, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. с обща площ 516.3 ха, от 
която залесена 427.8 ха и незалесена 88.5 ха. 

Всички подотдели са в обхвата на ТП „ДЛС Ропотамо“. Режим на дейности, с които 
са съобразени мероприятията на горскостопанския план: Забранява се всякакво ново 
строителството; Забранява се паша на кози и свине; Забраняват се голи сечи и залесяване с 
неприсъщи за района дървесни видове; Разрешава се ползването на горите като такива със 
специално предназначение; Разрешава се регулиране числеността на дивеча; Разрешава се 
ползване на пасищни площи, ливади и обработваеми земи; Разрешава се ползване на пясъчната 
ивица за плажуване. 

-    Курортна гора – за курортни гори са обявени 1004,3 ха общински гори в землището на 
гр. Приморско. Залесената площ е 817,6 ха, а незалесената – 186,7 ха. Пълен списък на 
подотделите е представен в ГлаваVIII на настоящата записка. 

 
- Природна забележителност „Скални образувания, фиордите и тюленова пещера в 

м. Маслен нос“ - общата площ в горските територии е 19,6 ха в землището на гр. Приморско, 
изцяло се припокрива от защитена местност „Беглик-таш“. Природната забележителност е 
обявена със заповед №4051/29.12.1973 год. Включва общинските подотдели 495 3; 496 1, 496 2. 

Режим на дейности, с които се съобразяват мероприятията в горскостопанският 
план: Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 
изкореняват всякакви растения; Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и презвсяко 
време; Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и 
развалянето на гнездата и леговищата им; Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък 
и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните 
течения; Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 
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сталагмити и други скални образувания в пещерите; Забранява се извеждането на интензивни и 
голи главни сечи; Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с 
влошени декоративни качества. 

 
-  Гори в защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания BG0000208 „Босна“, обявена с Решение 661/16.10.2007 год. на год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.85/23.10.2007год. – обща площ 5533,9 ха  от 
която залесена 5458,0 ха и незалесена 75,9 ха.  

Пълен списък на подотделите е представен в Глава VIII на настоящата записка. 
 
- Гори в защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания BG0001001 „Ропотамо“, обявена с Решение 660/01.11.2013 год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.97/08.11.2013 год.  – обща площ 4451,9 ха  от 
която залесена 3970,9 ха и незалесена 481,0 ха. 

Пълен списък на подотделите е представен в Глава VIII на настоящата записка. 
 
- Гори в защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за Опазване на дивите птици 

BG0002077 „Бакърлъка“, обявена с Решение 802/04.12.2007 год. на год. на Министерски 
Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.107/18.12.2007 год. – обща площ 909,4 ха от която залесена 
784,4 ха и незалесена 125,0 ха. 

Пълен списък на подотделите е представен в Глава VIII на настоящата записка. 
 
- Гори в защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за Опазване на дивите птици 

BG0002041 „Комплекс Ропотамо“, обявена с Решение 122/ 02.03.2007 год. на год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.21/09.03.2007 год. – обща площ 1650,2 ха  от 
която залесена 1385,0 ха и незалесена 265,2 ха. 

Пълен списък на подотделите е представен в Глава VIII на настоящата записка. 
 

II. Таксационна характеристика на стопанските класове, обособени в горските 
територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско 

 
Съгласно ТЗ и цялостната инвентаризация на горските територии в обхвата на дейност 

на ДУСОГ-Приморско са обособени следните стопанските класове общо и по функционална 
категория, чиито площ е представена в таблица № 18.  

 За горите със защитни и специални функции, са определени условни стопански 
класове. За тези гори, приоритетни пред стопанските цели на производство, са целите на 
стопанисване, свързани със специалното им предназначение, следователно турнусите  
препоръчвани за съответния стопански клас са ориентировъчни.  

Таксационната характеристика е направена в таблична форма, за всеки стопански клас, 
като са приложени таблиците за разпределение на площите по типове месторастения, видове 
насаждения и бонитети, както и таблиците за разпределение на залесената площ,     общия дър-
весен запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст. 

 Таблиците за таксационна характеристика се намират в приложенията към проекта. Въз 
основа на тях е направена следващата кратка характеристика по стопански класове, видове гори 
и общо за гората.  
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Табл. № 18 Разпределение на ПЛОЩТА по СТОПАНСКИ КЛАС и ФУНКЦИОНАЛНА 
КАТЕГОРИЯ 

_______________________________________________________________________ 
Стопански клас     Функционална категория (залесена площ - хектари) 
                    Стопански  Защ.функ. Спец.функ.   Всичко        %   
_______________________________________________________________________ 
Иглолистни култури         0.9       2.0     616.3     619.2       4.6 
 
Източн.Буков Ср              -       0.9     345.3     346.2       2.6 
Източ.Горунов ВСпС           -         -     140.0     140.0       1.1 
Източ.Горунов В              -         -    1151.8    1151.8       8.6 
Източ.Горунов СрН            -         -     924.8     924.8       6.9 
 
Благунов ВП              424.2         -     885.9    1310.1       9.8 
Благунов СрНП           1530.4     190.7    3222.5    4943.6      37.0 
Смесен ВП                 43.0       3.5      35.2      81.7       0.6 
Смесен СрНП              118.3      46.8     642.6     807.7       6.0 
 
Нискостъблен               0.2         -      14.6      14.8       0.1 
Благунов В                 2.6       1.9     118.6     123.1       0.9 
Благунов СрН              65.0      30.7     655.1     750.8       5.6 
Източ.Буков В                -         -    1672.7    1672.7      12.5 
Източ.Горун. ВП              -         -      22.7      22.7       0.2 
Източ.Горун. СрНП         25.7         -     159.3     185.0       1.4 
Церов П                  214.8         -      59.5     274.3       2.1 
_______________________________________________________________________ 
О Б Щ О                 2425.1     276.5   10666.9   13368.5     100.0 
_______________________________________________________________________ 
 
 В залесената площ на горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско са 
обособени общо десет стопански класа и шестнадесет условни стопански класове. Представена 
е кратка характеристика на всеки стопански и условен стопански клас по бонитети, запас и 
прираст, както и по производителността на месторастенията, които заема. 

В таблица № 19 е представена обобщена таксационна характеристика на стопанските 
класове за горите със стопански функции, а в таблица № 20 - обобщена таксационна 
характеристика на условните стопанските класове за горите със защитни и специални функции.  

 
Табл.№ 19 Основни таксационни данни по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ за горите със стопански 

функции 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха   
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и   
------------------------------------------------------------------------------------ 
ИК              0.9     -  35 2.0 0.98     300 333   9.1   10     340 378    10 11.1   
 
БлВП          424.2  17.5  66 3.0 0.78   71680 169  1085 2.56   82205 194  1243 2.93   
БлСрНП       1530.4  63.1  67 3.8 0.66  187160 122  2805 1.83  211215 138  3162 2.07   
СмВП           43.0   1.8  71 2.2 0.74    8230 191   117 2.72    9640 224   136 3.16   
СмСрНП        118.3   4.9  74 3.6 0.74   20200 171   277 2.34   23200 196   317 2.68   
 
Н               0.2     -  38 4.0 0.70       5  25     -    -       5  25     -    -   
 
БлВ             2.6   0.1  15 2.0 0.50     105  40     7 2.69     110  42     7 2.69   
БлСрН          65.0   2.7  72 3.7 0.59   10350 159   142 2.18   11710 180   161 2.48   
 
ИзГорСрНП      25.7   1.1  73 3.0 0.80    4630 180    64 2.49    5320 207    73 2.84   
ЦП            214.8   8.8  62 3.3 0.61   26720 124   429 2.00   30405 142   488 2.27   
------------------------------------------------------------------------------------ 
О Б Щ О      2425.1 100.0  67 3.6 0.68  329380 136  4935 2.03  374150 154  5597 2.31   
------------------------------------------------------------------------------------
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Табл. № 20 Основни таксационни данни по УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ, за горите със 
защитни и специални функции 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  
------------------------------------------------------------------------------------ 
ИК            618.3   5.6  46 2.6 0.69  147595 239  3400 5.50  168645 273  3929 6.35  
 
ИзБСр         346.2   3.2 116 2.9 0.61   87945 254   891 2.57  101735 294  1042 3.01  
ИзГорВСпС     140.0   1.3  93 2.0 0.70   36635 262   449 3.21   42640 305   517 3.69  
ИзГорВ       1151.8  10.5  70 2.4 0.75  258195 224  4337 3.77  295245 256  4891 4.25  
ИзГорСрН      924.8   8.4 113 3.3 0.62  189230 205  1946 2.10  215825 233  2197 2.38  
 
БлВП          885.9   8.1  70 2.8 0.74  152535 172  2199 2.48  176340 199  2539 2.87  
БлСрНП       3413.2  31.2  70 3.9 0.65  400595 117  5913 1.73  453400 133  6687 1.96  
СмВП           38.7   0.4  50 2.1 0.77    6300 163   137 3.54    7375 191   163 4.21  
СмСрНП        689.4   6.3  56 4.0 0.64   61125  89  1144 1.66   69415 101  1294 1.88  
 
Н              14.6   0.1  56 4.6 0.61     625  43    12 0.82     750  51    14 0.96  
 
БлВ           120.5   1.1  93 2.2 0.66   28815 239   366 3.04   33630 279   417 3.46  
БлСрН         685.8   6.3  98 3.5 0.58  117635 172  1325 1.93  134100 196  1499 2.19  
ИзБВ         1672.7  15.3  69 1.7 0.81  490520 293  8320 4.97  564400 337  9643 5.76  
 
ИзГорВП        22.7   0.2  73 3.0 0.72    4030 178    57 2.51    4690 207    65 2.86  
ИзГорСрНП     159.3   1.5  66 3.5 0.69   21650 136   343 2.15   24930 156   393 2.47  
ЦП             59.5   0.5  66 2.5 0.71    9845 165   151 2.54   11520 194   177 2.97  
------------------------------------------------------------------------------------ 
О Б Щ О     10943.4 100.0  75 3.1 0.69 2013275 184 30990 2.83 2304640 211 35467 3.24  
------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Стопански клас – Иглолистни култури (ИК)  
(таблици №№ 1-8 от Приложението Таксационна характеристика) 
      
Съставен е култури с преобладание на черен бор, със спътници от бял бор и полски 

ясен.  
Площта на стопанския клас е 0,9 ха. Средната възраст е 35 години, бонитетът е II (2,0), 

средната пълнота е 0,98. Запасът без клони е 333 куб.м/ха, с клони - 378 куб.м/ха. Общият 
среден годишен прираст без клони е 9.1 куб.м, а с клони – 10.1 куб.м. Прирастът на 1 хектар без 
клони е 10,0 куб.м, а с клони – 11,1 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  к чб           -     0.9       -       -       -     0.9  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -     0.9       -       -       -     0.9  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -   100.0       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40        0.9     100.0       340     100.0         -        10 
III        41-50          -         -         -         -         -         - 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80          -         -         -         -         -         - 
V          81-90          -         -         -         -         -         - 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120         -         -         -         -         -         - 
VII       121-130         -         -         -         -         -         - 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  0.9     100.0       340     100.0         -        10 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  35 год.    ср.запас   378  куб.м/ха    ср.прираст 11.11  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Културите са от III клас на възраст. Общият запас без клони на стопанския клас е 300 

куб.м., с клони – 340 куб.м. 
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2.  Стопански клас – Благунов Високобонитетен (БлВ)  
(таблици №№ 9-16 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от смесени семенни насаждения с преобладание на благун. 

Производителността е II  бонитет. Представляват млади самосеви от благун, цер и еднично 
круша и ясен- върху земеделски имоти. 

Площта на стопанския клас е  2,6 ха, което представлява 0,1 % от залесената площ на 
горите със стопански функции. Средната възраст е 15 години, бонитетът е II (2,0), средната 
пълнота е 0.50. Запасът без клони е 40 куб.м/ха, с клони – 42 куб.м/ха. Общият среден годишен 
прираст без клони е 7 куб.м, а с клони – 7 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони е 2,69 куб.м, а 
с клони – 2,69 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н бл           -     2.6       -       -       -     2.6  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -     2.6       -       -       -     2.6  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -   100.0       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        2.6     100.0       110     100.0         -         7 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40          -         -         -         -         -         - 
III        41-50          -         -         -         -         -         - 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80          -         -         -         -         -         - 
V          81-90          -         -         -         -         -         - 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120         -         -         -         -         -         - 
VII       121-130         -         -         -         -         -         - 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  2.6     100.0       110     100.0         -         7 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  15 год.    ср.запас    42  куб.м/ха    ср.прираст  2.69  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Насажденията  са от I клас на възраст. Общият запас без клони на стопанския клас е 105 

куб.м., с клони – 110 куб.м. 
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3.  Стопански клас – Благунов Средно- и Нискобонитетен (БлСрН)   
(таблици №№ 17-24 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Към този стопански клас се отнасят освен семенните смесени насаждения с 

преобладание на благун, са включени и насаждения от ясен и клен от всички бонитети.  
Площта на стопанския клас е  65,0 ха, което представлява 2,7 % от залесената площ на 

горите със стопански функции. Средната възраст е 72 години, бонитетът е IV (3,7), средната 
пълнота е 0,59. Запасът без клони е 159 куб.м/ха, с клони – 180 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 142 куб.м, а с клони – 161 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони 
е 2,18 куб.м, а с клони – 2,48 куб.м.  
 

            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -       -       -     1.8       -     1.8  4   4.0 
Ю-I      C  н пяс          -       -       -       -     4.6     4.6  5   5.0 
Ю-I      C  н цр           -       -    40.8       -       -    40.8  3   3.0 
Ю-I      CD н пяс          -       -       -       -     0.6     0.6  5   5.0 
Ю-I      D  н пяс          -       -       -     3.7    13.5    17.2  5   4.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    40.8     5.5    18.7    65.0  4   3.7 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    62.8     8.4    28.8   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30        1.8       2.8        50       0.4         -         2 
           31-40       12.3      18.9       980       8.4         -        28 
III        41-50        1.7       2.6       170       1.4         -         4 
           51-60        2.8       4.3       365       3.1         -         7 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        3.4       5.2       645       5.5         -         9 
V          81-90       40.8      62.8      9340      79.8         -       110 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120       2.2       3.4       160       1.4         -         1 
VII       121-130         -         -         -         -         -         - 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 65.0     100.0     11710     100.0         -       161 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  72 год.    ср.запас   180  куб.м/ха    ср.прираст  2.48  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от V клас на възраст. Общият запас без клони на стопанския 

клас е 10350 куб.м., с клони – 374150 куб.м. 
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4.  Стопански клас – Благунов Високобонитетен за Превръщане (БлВП)   
(таблици №№ 25-32 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен от чисти и с преобладание на благун, издънкови насаждения, всички с добра 

правостъбленост и санитарно състояние, от II до III бонитет. 
Площта на стопанския клас е 424,2 ха, което представлява 17,5 % от залесената площ на 

горите със стопански функции. Средната възраст е 66 години, бонитетът е III (3,0), средната 
пълнота е 0,78. Запасът без клони е 169 куб.м/ха, с клони – 194 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 1085 куб.м, а с клони – 1243 куб.м. Прирастът на 1 хектар без 
клони е 2,56 куб.м, а с клони – 2,93 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н бл           -     8.0   401.1     0.2       -   409.3  3   3.0 
Ю-I      D  н бл           -     2.5    12.4       -       -    14.9  3   2.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -    10.5   413.5     0.2       -   424.2  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -     2.5    97.5       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30        0.8       0.2        70       0.1         -         3 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        1.5       0.4       135       0.2         -         3 
XI         51-55        8.0       1.9      1870       2.3         -        36 
XII        56-60       22.3       5.3      3820       4.6         -        66 
XIII       61-65      138.0      32.5     23530      28.6         -       376 
XIV        66-70      161.7      38.1     33620      40.9         -       498 
XV         71-75       77.3      18.2     16340      19.9         -       225 
XVI        76-80       12.4       2.9      2460       3.0         -        32 
XVII       81-85        2.2       0.5       360       0.4         -         4 
XVIII      86-90          -         -         -         -         -         - 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                424.2     100.0     82205     100.0         -      1243 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  66 год.    ср.запас   194  куб.м/ха    ср.прираст  2.93  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХIII, ХIV и ХV класове на възраст. Общият запас без 

клони на стопанския клас е 71 680 куб.м., с клони – 82 205 куб.м. 
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5.  Стопански клас – Благунов Средно- и Нискобонитетен за Превръщане 
(БлСрНП)   

(таблици №№ 33-40 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от  чисти и с преобладание на благун, издънкови насаждения, в средно 

състояние - от III до V бонитет. Спътниците на благуна в този стопански клас могат да бъдат и 
семенни или издънкови видове с по висок бонитет – полски клен, бряст, габър или ясен. В този 
стопански клас са включени и насаждения от горната част на III бонитет, които през 
изминалото устройство са имали характеристиките на среднобонитетен стопански клас, и  тъй 
като са преминали турнуса на сеч в тях са започнали възобновителни мероприятия. 

Площта на стопанския клас е 1530,4 ха, което представлява 63,1 % от залесената площ на 
горите със стопански функции. Средната възраст е 67 години, бонитетът е IV (3,8), средната 
пълнота е 0,66. Запасът без клони е 122 куб.м/ха, с клони – 138 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 2805 куб.м, а с клони – 3162 куб.м. Прирастът на 1 хектар без 
клони е 1,83 куб.м, а с клони – 2,07 куб.м.  
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      B  н бл           -       -       -       -     1.2     1.2  5   5.0 
Ю-I      C  н бл           -     0.3   431.9   978.9   106.7  1517.8  4   3.8 
Ю-I      C  н брс          -       -       -       -    10.3    10.3  5   5.0 
Ю-I      CD н бл           -       -       -     0.7       -     0.7  4   4.0 
Ю-I      D  н бл           -       -     0.4       -       -     0.4  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -     0.3   432.3   979.6   118.2  1530.4  4   3.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    28.3    64.0     7.7   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

       
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5         0.3         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15        4.4       0.3       160       0.1         -        13 
VIII       36-40       26.6       1.7      1815       0.9         -        48 
IX         41-45        0.4         -        80         -         -         2 
X          46-50       32.8       2.2      3840       1.8         -        81 
XI         51-55        0.7       0.1        90         -         -         2 
XII        56-60      153.5      10.0     18490       8.7         -       322 
XIII       61-65      275.2      18.0     37310      17.7         -       597 
XIV        66-70      472.6      30.9     68860      32.6         -      1020 
XV         71-75      374.9      24.5     55060      26.1         -       759 
XVI        76-80       82.4       5.4     11010       5.2         -       142 
XVII       81-85      104.7       6.8     14330       6.8         -       174 
XXI       над 100       1.9       0.1       170       0.1         -         2 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко               1530.4     100.0    211215     100.0         -      3162 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  67 год.    ср.запас   138  куб.м/ха    ср.прираст  2.07  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХIII, ХIV и ХV класове на възраст. Общият запас без 

клони на стопанския клас е 187 160 куб.м., с клони – 211 215 куб.м. 
 

6.  Стопански клас – Смесен Високобонитетен за Превръщане (СмВП)   



50 
 

(таблици №№ 41-48 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
 Съставен е от смесени издънкови насаждения без преобладаващ дървесен вид, всички с 

добра правостъбленост. Бонитетът е II-III.  
Площта на стопанския клас е 43,0 ха, което представлява 1,8 % от залесената площ на 

горите със стопански функции. Средната възраст е 71години, бонитетът е II (2,2), средната 
пълнота е 0,74. Запасът без клони е 191 куб.м/ха, с клони – 224 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 117 куб.м, а с клони – 136 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони 
е 2,72 куб.м, а с клони – 3,16 куб.м.  
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -     5.6     7.8       -       -    13.4  3   2.6 
Ю-I      C  н брс          -     5.3       -       -       -     5.3  2   2.0 
Ю-I      CD н -            -    14.6       -       -       -    14.6  2   2.0 
Ю-I      CD н бл           -       -       -     1.3       -     1.3  4   4.0 
Ю-I      D  н брс          -     4.6       -       -       -     4.6  2   2.0 
Ю-I      D  н пбрс         -     3.8       -       -       -     3.8  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -    33.9     7.8     1.3       -    43.0  2   2.2 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    78.8    18.2     3.0       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        5.3      12.3       860       8.9         -        18 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60        1.3       3.0       130       1.3         -         2 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70       14.6      34.0      3250      33.7         -        48 
XV         71-75        5.6      13.0      1520      15.8         -        21 
XVI        76-80        8.4      19.5      2130      22.1         -        27 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XVIII      86-90        7.8      18.2      1750      18.2         -        20 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 43.0     100.0      9640     100.0         -       136 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  71 год.    ср.запас   224  куб.м/ха    ср.прираст  3.16  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от XIV, XVI и XVI класове на възраст. Общият запас без 

клони на стопанския клас е 8 230 куб.м., с клони – 9 640 куб.м. 
 
 
 
 
 
7. Стопански клас – Смесен Средно- и Нисокобонитетен за Превръщане 

(СмСрНП)   
(таблици №№ 49-56 от Приложението Таксационна характеристика) 
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Площта на стопанския клас е 118,3 ха, което представлява 4,9 % от залесената площ. 
Съставен е от смесени без преобладаващ дървесен вид издънкови насаждения, както и  

такива с преобладание на издънков габър, цер и бряст с ниска производителност. В този 
стопански клас са включени и насаждения от горната част на III бонитет, които през 
изминалото устройство са имали характеристиките на среднобонитетен стопански клас и тъй 
като са преминали турнуса на сеч в тях са започнали възобновителни мероприятия. 

Средната възраст е 74 години, бонитетът е IV (3,6), средната пълнота е 0,74. Запасът без 
клони е 171 куб.м/ха, с клони – 196 куб.м/ха. Общият среден годишен прираст без клони е 277 
куб.м, а с клони – 317 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони е 2,34 куб.м, а с клони – 2,68 куб.м.  

            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -       -    36.0    21.7    13.0    70.7  4   3.7 
Ю-I      C  н брс          -       -       -     2.1     0.6     2.7  4   4.2 
Ю-I      C  н цр           -       -    26.6     3.3       -    29.9  3   3.1 
Ю-I      CD н -            -       -       -    14.7       -    14.7  4   4.0 
Ю-I      D  н гбр          -       -     0.3       -       -     0.3  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    62.9    41.8    13.6   118.3  4   3.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    53.2    35.3    11.5   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35        0.3       0.2        40       0.2         -         1 
VIII       36-40        2.8       2.4       220       0.9         -         6 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50          -         -         -         -         -         - 
XI         51-55       13.0      11.0      1380       5.9         -        26 
XII        56-60        0.8       0.7       110       0.5         -         2 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70       35.4      29.9      8730      37.6         -       129 
XV         71-75          -         -         -         -         -         - 
XVI        76-80       29.0      24.5      5590      24.1         -        72 
XVII       81-85        0.6       0.5       110       0.5         -         1 
XVIII      86-90       36.4      30.8      7020      30.3         -        80 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                118.3     100.0     23200     100.0         -       317 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  74 год.    ср.запас   196  куб.м/ха    ср.прираст  2.68  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХVI, ХVI и ХVIII класове на възраст. Общият запас без 

клони на стопанския клас е 20 200 куб.м., с клони – 23 200 куб.м. 
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8.  Стопански клас – Източногорунов Средно- и Нискобонитетен за Превръщане 
(ИзГорСрНП)   

(таблици №№ 57 - 64 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти източно горунови  и с преобладание на източен горун издънкови 

насаждения. Производителността на стопанския е III бонитет, но върху средно богати почви. В 
този стопански клас са включени и насаждения от горната част на III бонитет, които през 
изминалото устройство са имали характеристиките на среднобонитетен стопански клас и тъй 
като са преминали турнуса на сеч в тях са започнали възобновителни мероприятия. 

 Площта на стопанския клас е 25,7 ха, което представлява 1,1 % от залесената площ на 
горите със стопански функции. Средната възраст е 73 години, бонитетът е III (3,0), средната 
пълнота е 0,80. Запасът без клони е 180 куб.м/ха, с клони – 207 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 64 куб.м, а с клони – 73 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони е 
2,49 куб.м, а с клони – 2,84 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н изгор        -       -    25.7       -       -    25.7  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    25.7       -       -    25.7  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -   100.0       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60          -         -         -         -         -         - 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70          -         -         -         -         -         - 
XV         71-75       25.7     100.0      5320     100.0         -        73 
XVI        76-80          -         -         -         -         -         - 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XVIII      86-90          -         -         -         -         -         - 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 25.7     100.0      5320     100.0         -        73 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  73 год.    ср.запас   207  куб.м/ха    ср.прираст  2.84  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХV клас на възраст. Общият запас без клони на 

стопанския клас е 4360 куб.м., с клони – 5320 куб.м. 
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9.  Стопански клас – Церов за Превръщане (ЦП)   
(таблици №№ 65 -72 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти и или смесени издънкови насаждения с преобладание на цер. 
Площта на стопанския клас е 214,8 ха, което представлява 8,8 % от залесената площ на 

горите със стопански функции. Средната възраст е 62 години, бонитетът е III (3,3), средната 
пълнота е 0,61. Запасът без клони е 124 куб.м/ха, с клони – 142 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 429 куб.м, а с клони – 488 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони 
е 2,00 куб.м, а с клони – 2,31 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н цр           -    18.9    95.8    75.5       -   190.2  3   3.3 
Ю-I      CD н цр           -       -       -     2.3       -     2.3  4   4.0 
Ю-I      D  н цр           -     9.8     7.3     5.2       -    22.3  3   2.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -    28.7   103.1    83.0       -   214.8  3   3.3 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    13.4    48.0    38.6       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50       35.7      16.6      3760      12.4         -        79 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60       48.8      22.7      6470      21.3         -       113 
XIII       61-65       37.2      17.3      5990      19.7         -        96 
XIV        66-70       72.0      33.5     10180      33.5         -       151 
XV         71-75          -         -         -         -         -         - 
XVI        76-80        9.8       4.6      1855       6.1         -        24 
XVII       81-85        4.4       2.1       830       2.7         -        10 
XVIII      86-90        6.9       3.2      1320       4.3         -        15 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                214.8     100.0     30405     100.0         -       488 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  62 год.    ср.запас   142  куб.м/ха    ср.прираст  2.27  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХII, ХIII и ХIV клас на възраст. Общият запас без клони 

на стопанския клас е 26 720 куб.м., с клони – 30 405 куб.м. 
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10.  Стопански клас – Нискостъблен (Н)   
(таблици №№ 73-80 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от едно чисто насаждение от келяв габър. Целта на стопанския клас е преди 

всичко защитна (противоерозионна), но и добив на дърва за горене. 
Площта на стопанския клас е 0,2 ха. Средната възраст е 38 години, бонитетът е IV (4,0), a 

средната пълнота е 0,70. Запасът без клони е 25 куб.м/ха, с клони – 25 куб.м/ха.  
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н кгбр         -       -       -     0.2       -     0.2  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -       -     0.2       -     0.2  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -       -   100.0       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
    

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40        0.2     100.0         5     100.0         -         - 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50          -         -         -         -         -         - 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60          -         -         -         -         -         - 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70          -         -         -         -         -         - 
XV         71-75          -         -         -         -         -         - 
XVI        76-80          -         -         -         -         -         - 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XVIII      86-90          -         -         -         -         -         - 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  0.2     100.0         5     100.0         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  38 год.    ср.запас    25  куб.м/ха    ср.прираст     -  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Насажденнието е от VIII клас на възраст. Общият запас без клони на стопанския клас е 5 

куб.м. 
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11. Условен стопански клас – Иглолистни култури (ИК)  
(таблици №№ 81-88 от Приложението Таксационна характеристика) 
      
Съставен е от чисти или с преобладание култури от черен бор, бял бор, зелена дугласка, 

веймутов бор, атласки кедър и морски бор. В състава на смесените вземат участие всички 
издънкови широколистни – благун, източен горун, цер, полски клен и др. 

Площта на условния стопанския клас е 618,3 ха, което е 5,6 % от залесената площ на 
горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 46 години, бонитетът е III (2,6), a 
средната пълнота е 0,69. Запасът без клони е 239 куб.м/ха, с клони - 273 куб.м/ха. Общият 
среден годишен прираст без клони е 3400 куб.м, а с клони - 3929 куб.м. Прирастът на 1 хектар 
без клони е 5,50 куб.м, а с клони – 6,35 куб.м.  

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      C  к -            -       -     9.1     1.2       -    10.3  3   3.1 
Т-I      C  к чб         8.9    11.1     4.4    49.1       -    73.5  3   3.3 
Т-I      D  к -            -       -       -     1.9       -     1.9  4   4.0 
Т-I      D  к чб           -       -       -    12.6       -    12.6  4   4.0 
Ю-I      B  к чб           -       -       -     5.5       -     5.5  4   4.0 
Ю-I      C  н -            -       -    16.8       -       -    16.8  3   3.0 
Ю-I      C  к -         10.9     3.1    71.6     4.1       -    89.7  3   2.8 
Ю-I      C  к аткдр        -     0.9       -     0.4       -     1.3  3   2.6 
Ю-I      C  к бб        11.1     7.4     5.6     5.6       -    29.7  2   2.2 
Ю-I      C  к здгл       3.4       -       -       -       -     3.4  1   1.0 
Ю-I      C  к мб           -       -     1.5       -       -     1.5  3   3.0 
Ю-I      C  к чб        61.0    88.9   104.9    69.6       -   324.4  3   2.6 
Ю-I      D  к -         16.2       -       -       -       -    16.2  1   1.0 
Ю-I      D  к бб         6.0     3.1     0.1       -       -     9.2  1   1.4 
Ю-I      D  к вб         0.5       -       -       -       -     0.5  1   1.0 
Ю-I      D  к здгл      21.8       -       -       -       -    21.8  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 139.8   114.5   214.0   150.0       -   618.3  3   2.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 22.6    18.5    34.6    24.3       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        4.6       0.7       980       0.6         -       196 
           11-20        5.1       0.8       555       0.3         -        37 
II         21-30        6.5       1.1      1700       1.0         -        68 
           31-40       86.4      14.0     24430      14.5         -       698 
III        41-50      325.7      52.7     91270      54.2        50      2028 
           51-60      190.0      30.7     49600      29.4        60       902 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80          -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                618.3     100.0    168535     100.0       110      3929 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  46 год.    ср.запас   273  куб.м/ха    ср.прираст  6.35  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от III клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 147 595 куб.м., с клони – 168 645 куб.м. 
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12.  Условен стопански клас – Източнобуков Среднобонитетен (ИзБСр)  
(таблици №№ 89-96 от Приложението Таксационна характеристика)  
     
Съставен е от чисти източнобукови и смесени с преобладание на източен бук 

насаждения, както и насаждения без преобладание, но с участие на източен бук 5/10. Към този 
стопански клас се причисляват и габъровите насаждения. Бонитета може да варира от III до V за 
бука и от I до V за габъра, като дървостоите са в добро до средно състояние.  

Площта на условния стопанския клас е 346,2 ха, което представлява 3,2 % от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 116 години, бонитетът е 
III (2,9), a средната пълнота е 0,61. Запасът без клони е 254 куб.м/ха, с клони - 294 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 891 куб.м, а с клони - 1042 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 2,57 куб.м, а с клони – 3,01 куб.м. 
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -         12.2     4.6     8.9       -       -    25.7  2   1.9 
Ю-I      C  н избк         -       -   144.6    17.2       -   161.8  3   3.1 
Ю-I      D  н -            -     0.7     2.9       -       -     3.6  3   2.8 
Ю-I      D  н гбр          -     9.3     3.9       -       -    13.2  2   2.3 
Ю-I      D  н избк         -       -   141.9       -       -   141.9  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                  12.2    14.6   302.2    17.2       -   346.2  3   2.9 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  3.5     4.2    87.3     5.0       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        5.8       1.7       310       0.3         -        21 
II         21-30        2.5       0.7       215       0.2         -         9 
           31-40       34.5      10.0      6360       6.3       130       182 
III        41-50       15.0       4.3      2660       2.6        90        59 
           51-60       32.9       9.5      8590       8.5        60       156 
IV         61-70       15.6       4.5      5040       5.0         -        78 
           71-80          -         -         -         -         -         - 
V          81-90          -         -         -         -         -         - 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120      16.3       4.7      4690       4.6         -        41 
VII       121-130      16.0       4.6      6810       6.7         -        54 
          131-140      20.2       5.8      5810       5.7         -        43 
VIII      141-150      45.6      13.2     12940      12.8         -        89 
          151-160     141.8      41.0     48030      47.3         -       310 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                346.2     100.0    101455     100.0       280      1042 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст 116 год.    ср.запас   293  куб.м/ха    ср.прираст  3.01  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от VIII клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 87 945 куб.м., с клони – 101 735 куб.м. 
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13.  Условен стопански клас – Източнобуков Високобонитетен (ИзБВ)  
(таблици №№ 97 – 104 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти източнобукови и смесени с преобладание на източен бук 

насаждения, както и няколко насаждения без преобладание, но с участие на източен бук 5/10. 
Производителността е I и II бонитет. 

Площта на условния стопанския клас е 1672,7 ха, което представлява 15,3% от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 69 години, бонитетът е 
II (1,7), a средната пълнота е 0,81. Запасът без клони е 293 куб.м/ха, с клони – 337 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 8320 куб.м, а с клони – 9643 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 4,97 куб.м, а с клони – 5,76 куб.м.  
       

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -          1.2     4.1       -       -       -     5.3  2   1.8 
Ю-I      C  н избк     123.4   295.5       -       -       -   418.9  2   1.7 
Ю-I      D  н -          5.8    29.7       -       -       -    35.5  2   1.8 
Ю-I      D  н избк     406.6   806.4       -       -       -  1213.0  2   1.7 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 537.0  1135.7       -       -       -  1672.7  2   1.7 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 32.1    67.9       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20       24.2       1.5      3040       0.5       285       203 
II         21-30       53.7       3.2     10420       1.9       155       417 
           31-40      158.9       9.5     40320       7.2       955      1152 
III        41-50      418.4      25.0    132790      23.8      1810      2951 
           51-60      460.0      27.5    156350      28.0      1315      2843 
IV         61-70      160.8       9.6     54050       9.7      1065       832 
           71-80       25.2       1.5      8090       1.5       330       108 
V          81-90       10.8       0.6      4560       0.8         -        54 
           91-100       3.4       0.2      1230       0.2         -        13 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120      21.4       1.3      9720       1.7         -        85 
VII       121-130      78.1       4.7     36600       6.6         -       293 
          131-140      63.4       3.8     27910       5.0         -       207 
VIII      141-150      62.4       3.7     25330       4.5         -       175 
          151-160     132.0       7.9     48075       8.6         -       310 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко               1672.7     100.0    558485     100.0      5915      9643 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  69 год.    ср.запас   334  куб.м/ха    ср.прираст  5.76  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от III клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 490 520 куб.м., с клони – 564 400 куб.м. 
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14. Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен за Специални 
Сортименти (ИзГорВСпС)  

(таблици №№ 105 - 112 от Приложението Таксационна характеристика) 
  

    Съставен е от чисти източно горунови и смесени с преобладание на източен горун 
насаждения, както и такива без преобладание, но с участие на източен горун 5/10, с 
производителност I и II бонитет, в добро здравословно състояние.  

Площта на условния стопанския клас е 140,0 ха, което представлява 1,3% от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 93 години, бонитетът е 
II (2,0), a средната пълнота е 0,70. Запасът без клони е 262 куб.м/ха, с клони – 305 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 449 куб.м, а с клони - 517 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 3,21 куб.м, а с клони – 3,69 куб.м.  
 

            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -    24.2       -       -       -    24.2  2   2.0 
Ю-I      C  н изгор        -    79.3       -       -       -    79.3  2   2.0 
Ю-I      D  н изгор        -    36.5       -       -       -    36.5  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -   140.0       -       -       -   140.0  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -   100.0       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40          -         -         -         -         -         - 
III        41-50       30.9      22.1      6580      15.4         -       146 
           51-60        8.5       6.1      2340       5.5         -        43 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        6.3       4.5      2050       4.8         -        27 
V          81-90       32.2      23.0     12250      28.7         -       144 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110      20.9      14.9      7480      17.6         -        71 
          111-120         -         -         -         -         -         - 
VII       121-130      10.1       7.2      3490       8.2         -        28 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
VIII      141-150      31.1      22.2      8450      19.8         -        58 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                140.0     100.0     42640     100.0         -       517 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  93 год.    ср.запас   305  куб.м/ха    ср.прираст  3.69  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от всички класове на възраст. Общият запас без клони на 

условния стопанския клас е 36 635 куб.м., с клони – 42 640 куб.м. 
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15.  Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен (ИзГорВ)  
(таблици №№ 113- 120 от Приложението Таксационна характеристика) 
  

 Съставен е  от чисти източно горунови и смесени с преобладание на източен горун 
насаждения, както и такива без преобладание, но с участие на източен горун 5/10. С 
производителност от  I до III бонитет.   

Площта на условния стопанския клас е  1151,8 ха, което представлява 10,5 % от залесената 
площ на горите със защинти и специални функции. Средната възраст е 70 години, бонитетът е 
II (2,4), a средната пълнота е 0,75. Запасът без клони е 224 куб.м/ха, с клони – 253 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 4337 куб.м, а с клони - 4891 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 3,77 куб.м, а с клони – 4,25 куб.м.  

 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -    22.2    47.1       -       -    69.3  3   2.7 
Ю-I      C  н изгор     17.4   476.0   442.3       -       -   935.7  2   2.5 
Ю-I      D  н -            -     3.9       -       -       -     3.9  2   2.0 
Ю-I      D  н изгор      1.7   128.0    13.2       -       -   142.9  2   2.1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                  19.1   630.1   502.6       -       -  1151.8  2   2.4 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  1.7    54.7    43.6       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        3.7       0.3        90         -       145        18 
           11-20       36.1       3.1      2700       0.9       120       180 
II         21-30      101.3       8.8     11790       4.0       770       472 
           31-40      135.0      11.7     25650       8.8       670       733 
III        41-50      213.9      18.6     49820      17.1       880      1107 
           51-60      161.8      14.0     45750      15.7       680       832 
IV         61-70      149.6      13.0     39090      13.4        90       601 
           71-80       33.4       2.9      8940       3.1         -       119 
V          81-90        4.7       0.4      1350       0.5         -        16 
           91-100       5.2       0.5      1780       0.6         -        19 
VI        101-110      15.7       1.4      5240       1.8         -        50 
          111-120      33.9       2.9     12970       4.4         -       113 
VII       121-130      61.6       5.4     20960       7.2         -       168 
          131-140      80.4       7.0     29870      10.2         -       221 
VIII      141-150      66.0       5.7     22120       7.6         -       153 
          151-160      49.5       4.3     13770       4.7         -        89 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко               1151.8     100.0    291890     100.0      3355      4891 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  70 год.    ср.запас   253  куб.м/ха    ср.прираст  4.25  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от III клас на възраст. Общият запас без клони на условния  

стопанския клас е 258 195 куб.м., с клони – 295 245 куб.м. 
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16.  Условен стопански клас – Източногорунов Средно- и Нискобонитетен 
(ИзГорСрН) (таблици №№ 121-128 от Приложението Таксационна характеристика) 

 
 Съставен е от чисти източногорунови и смесени с преобладание на източен горун 
насаждения, както и такива без преобладание, но с участие на източен горун 5/10, естествени 
семенни и култури. Производителността на стопанския клас е по-ниска -  III до V бонитет. 

Площта на условния стопанския клас е 924,8 ха, което представлява 8,4 % от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 113 години, бонитетът е 
III (3,3), a средната пълнота е 0,62. Запасът без клони е 205 куб.м/ха, с клони – 233 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 1946 куб.м, а с клони – 2197 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 2,10 куб.м, а с клони – 2,38 куб.м.  

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      B  н -            -       -       -     1.4       -     1.4  4   4.0 
Ю-I      B  н изгор        -       -       -    15.8     9.7    25.5  4   4.4 
Ю-I      C  н -            -       -    43.1     6.7       -    49.8  3   3.1 
Ю-I      C  н изгор        -       -   548.2   214.5    23.1   785.8  3   3.3 
Ю-I      C  к изгор        -       -     7.4     1.5     0.7     9.6  3   3.3 
Ю-I      D  н -            -       -       -       -     2.9     2.9  5   5.0 
Ю-I      D  н изгор        -       -    44.3     0.1       -    44.4  3   3.0 
МТЮ-I    B  н -            -       -       -       -     4.3     4.3  5   5.0 
МТЮ-I    B  н изгор        -       -       -       -     1.1     1.1  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -   643.0   240.0    41.8   924.8  3   3.3 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    69.5    26.0     4.5   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20       37.4       4.0      1435       0.7       165        96 
II         21-30       30.8       3.3      2170       1.0       220        87 
           31-40       66.6       7.2      9440       4.4       400       270 
III        41-50       38.5       4.2      7200       3.4       185       160 
           51-60       31.4       3.4      6640       3.1         -       121 
IV         61-70       61.7       6.7     14040       6.5       225       216 
           71-80          -         -         -         -         -         - 
V          81-90        9.4       1.0      2790       1.3         -        33 
           91-100       2.2       0.2       460       0.2         -         5 
VI        101-110       0.1         -        20         -         -         - 
          111-120      45.1       4.9     10120       4.7         -        88 
VII       121-130     105.2      11.4     31720      14.8         -       254 
          131-140      64.7       7.0     17200       8.0         -       127 
VIII      141-150     193.1      20.9     47290      22.0         -       326 
          151-160     238.6      25.8     64105      29.9         -       414 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                924.8     100.0    214630     100.0      1195      2197 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст 113 год.    ср.запас   232  куб.м/ха    ср.прираст  2.38  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от VIII клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 189 230 куб.м., с клони – 215 825 куб.м. 
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17.  Условен стопански клас – Благунов Високобонитетен (БлВ)  
(таблици №№ 129 – 136 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти благунови и смесени с преобладание на благун насаждения, както и 

смесени без преобладание, но с участие на благуна 5/10, или сумарно благун и източен горун 
5/10. Производителността на стопанския клас да варира от  I, II или III бонитет.  

Площта на условния стопанския клас е 120,5 ха, което представлява 1,1% от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 93 години, бонитетът е 
II (2,2), a средната пълнота е 0,66. Запасът без клони е 239 куб.м/ха, с клони – 279 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 366 куб.м, а с клони – 417 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 3,04 куб.м, а с клони – 3,46 куб.м.  
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -            -    13.9     7.8       -       -    21.7  2   2.4 
Ю-I      C  н бл           -    72.7     3.6       -       -    76.3  2   2.0 
Ю-I      D  н -            -       -    13.0       -       -    13.0  3   3.0 
Ю-I      D  н бл         2.3     7.2       -       -       -     9.5  2   1.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   2.3    93.8    24.4       -       -   120.5  2   2.2 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  1.9    77.8    20.3       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        3.0       2.5       170       0.5         -        11 
II         21-30        1.9       1.6       120       0.4         -         5 
           31-40       15.5      12.9      2480       7.4        80        71 
III        41-50       21.0      17.4      4520      13.5        50       100 
           51-60       10.8       9.0      2460       7.3         -        45 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        1.8       1.5       320       1.0         -         4 
V          81-90        9.9       8.2      3740      11.2         -        44 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120       3.1       2.6       910       2.7         -         8 
VII       121-130       2.3       1.9       920       2.7         -         7 
          131-140      13.2      10.9      4520      13.5         -        33 
VIII      141-150      25.2      20.9      8000      23.9         -        55 
          151-160      12.8      10.6      5340      15.9         -        34 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                120.5     100.0     33500     100.0       130       417 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  93 год.    ср.запас   278  куб.м/ха    ср.прираст  3.46  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от VIII клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 28 815 куб.м., с клони – 33 630 куб.м. 
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18.  Условен стопански клас – Благунов Средно- и Нискобонитетен (БлСрН)   
(таблици №№ 137 - 144 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Към този условен стопански клас се отнасят освен благуновите насаждения и културите с 

участие на благун, семенни церови насаждения, насаждения от планински ясен или полски ясен 
и клен от всички бонитети и култури с участието на същите.  

Площта на условния стопанския клас е 685,8 ха, което представлява 6,3% от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 98 години, бонитетът е 
III (3,5), a средната пълнота е 0,58. Запасът без клони е 172 куб.м/ха, с клони – 196 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 1325 куб.м, а с клони – 1499 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 1,93 куб.м, а с клони – 2,19 куб.м. 

  
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      D  н цр           -       -       -     4.0     9.2    13.2  5   4.7 
Т-I      D  к бл           -       -       -       -     6.6     6.6  5   5.0 
Т-I      D  к пяс          -       -       -     0.9       -     0.9  4   4.0 
Ю-I      B  н -            -       -       -     7.4     4.6    12.0  4   4.4 
Ю-I      B  н бл           -       -       -       -     1.8     1.8  5   5.0 
Ю-I      B  н пяс          -       -     0.6       -       -     0.6  3   3.0 
Ю-I      B  к кп           -       -       -     0.9       -     0.9  4   4.0 
Ю-I      C  н -            -     5.4    57.0    18.4    15.6    96.4  3   3.5 
Ю-I      C  н бл           -     2.7   248.7    67.2    10.5   329.1  3   3.3 
Ю-I      C  н пяс          -       -     1.0    53.0     3.7    57.7  4   4.0 
Ю-I      C  н трп        0.3       -       -       -       -     0.3  1   1.0 
Ю-I      C  н цр           -    12.6    24.0     4.0     2.2    42.8  3   2.9 
Ю-I      C  к -            -       -       -       -    11.5    11.5  5   5.0 
Ю-I      C  к бл           -       -       -       -     2.8     2.8  5   5.0 
Ю-I      C  к лс           -       -       -       -     5.2     5.2  5   5.0 
Ю-I      C  к пкл          -       -       -     1.7       -     1.7  4   4.0 
Ю-I      C  к пяс          -       -       -       -     6.5     6.5  5   5.0 
Ю-I      C  к цр         2.1       -     0.2       -     0.2     2.5  1   1.5 
Ю-I      C  к чдб          -     2.1       -       -       -     2.1  2   2.0 
Ю-I      D  н -            -     8.8     2.9     4.2       -    15.9  3   2.7 
Ю-I      D  н бл           -       -    17.5       -       -    17.5  3   3.0 
Ю-I      D  н пяс          -     1.2     1.6    24.6    22.8    50.2  4   4.4 
Ю-I      D  к -            -       -       -     0.3     0.6     0.9  5   4.7 
Ю-I      D  к дж           -       -       -     0.1       -     0.1  4   4.0 
Ю-I      D  к лс           -       -       -       -     3.4     3.4  5   5.0 
Ю-I      D  к слв          -       -       -       -     0.4     0.4  5   5.0 
Ю-I      D  к цр         2.8       -       -       -       -     2.8  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   5.2    32.8   353.5   186.7   107.6   685.8  4   3.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  0.8     4.8    51.5    27.2    15.7   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.3         -         -         -         -         - 
           11-20       39.3       5.7       850       0.6       135        57 
II         21-30       56.5       8.2      4215       3.2        70       169 
           31-40       19.0       2.8      1465       1.1        20        42 
III        41-50       49.5       7.2      6540       4.9        30       145 
           51-60       20.6       3.0      2970       2.2         -        54 
IV         61-70       47.3       6.9      9315       7.0         -       143 
           71-80       42.3       6.2      9540       7.1         -       127 
V          81-90       34.9       5.1      8350       6.3         -        98 
           91-100      11.1       1.6      2950       2.2         -        31 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120      26.0       3.8      5400       4.0         -        47 
VII       121-130      15.1       2.2      2690       2.0         -        22 
          131-140     153.7      22.4     39900      29.8         -       296 
VIII      141-150     119.1      17.4     26650      19.9         -       184 
          151-160      51.1       7.5     13010       9.7         -        84 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                685.8     100.0    133845     100.0       255      1499 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  98 год.    ср.запас   195  куб.м/ха    ср.прираст  2.19  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от VII и VIII клас на възраст. Общият запас без клони на 

стопанския клас е 117 635 куб.м., с клони – 134 100 куб.м. 
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19. Условен стопански клас – Благунов Високобонитетен за Превръщане (БлВП)   
(таблици №№ 145 - 152 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен от чисти и с преобладание на благун, издънкови насаждения, всички с добра 

правостъбленост и санитарно състояние, от II - III бонитет. 
Площта на условния стопанския клас е 885,9 ха, което представлява 8,1 % от залесената 

площ на горите със специални и защитни функции. Средната възраст е 70 години, бонитетът е 
III (2,8), a средната пълнота е 0.74. Запасът без клони е 172 куб.м/ха, с клони – 199 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 2199 куб.м, а с клони – 2539 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 2,48 куб.м, а с клони – 2,87 куб.м.  
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      D  н бл           -       -    17.1       -       -    17.1  3   3.0 
Ю-I      C  н бл           -   124.3   697.1       -       -   821.4  3   2.8 
Ю-I      C  н цр           -    21.6    22.5       -       -    44.1  3   2.5 
Ю-I      D  н бл           -     3.3       -       -       -     3.3  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -   149.2   736.7       -       -   885.9  3   2.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    16.8    83.2       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25        5.9       0.7       500       0.3         -        22 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35        0.3         -        40         -         -         1 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45        1.9       0.2       320       0.2         -         8 
X          46-50        1.9       0.2       280       0.2         -         6 
XI         51-55       29.3       3.3      5300       3.0         -       101 
XII        56-60          -         -         -         -         -         - 
XIII       61-65      325.4      36.7     60740      34.4         -       972 
XIV        66-70      135.0      15.3     25350      14.4         -       376 
XV         71-75      146.2      16.5     32660      18.5         -       450 
XVI        76-80       47.2       5.3      8740       5.0         -       113 
XVII       81-85      105.5      11.9     18950      10.7         -       230 
XVIII      86-90       40.5       4.6      9960       5.6         -       114 
XIX        91-95       46.8       5.3     13500       7.7         -       146 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                885.9     100.0    176340     100.0         -      2539 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  70 год.    ср.запас   199  куб.м/ха    ср.прираст  2.87  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от XII, XIV и XV класове на възраст. Общият запас без 

клони на условния стопанския клас е 152 535 куб.м., с клони – 176 340 куб.м. 
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20. Условен стопански клас – Благунов Средно- и Нискобонитетен за Превръщане 
(БлСрНП)   

(таблици №№ 153 - 160 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от  чисти и с преобладание на благун, издънкови насаждения, в средно 

състояние - от III до V бонитет, както и няколко насаждения с преобладание на космат дъб. 
Спътниците на благуна в този условен стопански клас са семенни или издънкови видове с по 
висок бонитет – полски клен, бряст, габър или ясен. В този условен стопански клас са включени 
и насаждения от горната част на III бонитет, които през изминалото устройство са имали 
характеристиките на среднобонитетен стопански клас,но  тъй като са преминали турнуса на сеч 
в тях са започнали възобновителни мероприятия. 

Площта на условния стопанския клас е 3413,2 ха, което представлява 31,2 % от залесената 
площ на горите със специални и защитни функции. Средната възраст е 70 години, бонитетът е 
IV (3,9), a средната пълнота е 0,65. Запасът без клони е 117 куб.м/ха, с клони – 133 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 5913 куб.м, а с клони – 6687 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 1,73 куб.м, а с клони – 1,96 куб.м.  

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      C  н бл         3.6       -    42.1   224.4    30.5   300.6  4   3.9 
Т-I      CD н бл           -       -     6.9     4.0       -    10.9  3   3.4 
Т-I      D  н бл           -       -    42.3    85.3    30.4   158.0  4   3.9 
Ю-I      B  н бл           -       -       -    16.1    17.9    34.0  5   4.5 
Ю-I      C  н -            -       -       -    18.5     3.4    21.9  4   4.2 
Ю-I      C  н бл           -       -   748.6  1477.9   573.4  2799.9  4   3.9 
Ю-I      C  н кдб          -       -       -       -     2.5     2.5  5   5.0 
Ю-I      D  н бл           -       -    51.7       -       -    51.7  3   3.0 
МТЮ-I    A  н бл           -       -       -       -     3.0     3.0  5   5.0 
МТЮ-I    B  н бл           -       -       -       -    30.7    30.7  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   3.6       -   891.6  1826.2   691.8  3413.2  4   3.9 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  0.1       -    26.1    53.5    20.3   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10        3.6       0.1       170         -         -        23 
III        11-15        0.2         -         5         -         -         - 
IV         16-20        5.6       0.2       350       0.1         -        20 
V          21-25        8.5       0.2       470       0.1         -        21 
VI         26-30       37.3       1.1      3770       0.8         -       137 
VII        31-35       33.9       1.0      3095       0.7         -        95 
VIII       36-40       23.7       0.7      2285       0.5         -        61 
IX         41-45       29.4       0.9      3600       0.8         -        85 
X          46-50       33.6       1.0      3480       0.8         -        73 
XI         51-55       41.4       1.2      6000       1.3         -       114 
XII        56-60      180.2       5.3     22665       5.0         -       394 
XIII       61-65      402.3      11.8     54330      12.0         -       869 
XIV        66-70      899.5      26.3    125500      27.7         -      1859 
XV         71-75      695.0      20.4     93420      20.6         -      1289 
XVI        76-80      461.9      13.5     57840      12.7         -       746 
XVII       81-85      350.0      10.2     47200      10.4         -       572 
XVIII      86-90      163.7       4.8     24350       5.4         -       278 
XIX        91-95       28.3       0.8      3090       0.7         -        33 
XX         96-100       2.3       0.1       160         -         -         2 
XXI       над 100      12.8       0.4      1620       0.4         -        16 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко               3413.2     100.0    453400     100.0         -      6687 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  70 год.    ср.запас   133  куб.м/ха    ср.прираст  1.96  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

Преобладават насажденията от XIV и XV  класове на възраст. Общият запас без клони на 
условния стопанския клас е 400 595 куб.м., с клони – 453 400 куб.м. 
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21.  Условен стопански клас – Смесен Високобонитетен за Превръщане (СмВП)   
(таблици №№ 161-168 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
 Съставен е от смесени издънкови насаждения без преобладаващ дървесен вид, всички с 

добра правостъбленост. Бонитетът е I-III.  
Площта на условния стопанския клас е 38,7 ха, което представлява 0,4 % от залесената 

площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 50 години, бонитетът е 
II (2,1), a средната пълнота е 0,77. Запасът без клони е 163 куб.м/ха, с клони – 191 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 137 куб.м, а с клони – 163 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 3,54 куб.м, а с клони – 4,21 куб.м.  

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н -          1.6    13.6     5.6       -       -    20.8  2   2.2 
Ю-I      C  н брс          -     3.5       -       -       -     3.5  2   2.0 
Ю-I      C  н избк         -     1.0       -       -       -     1.0  2   2.0 
Ю-I      C  н цр           -       -     2.5       -       -     2.5  3   3.0 
Ю-I      D  н -          4.0       -       -       -       -     4.0  1   1.0 
Ю-I      D  н брс          -     2.5       -       -       -     2.5  2   2.0 
Ю-I      D  н избк       1.8     0.4     2.2       -       -     4.4  2   2.1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   7.4    21.0    10.3       -       -    38.7  2   2.1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 19.1    54.3    26.6       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20        0.4       1.0        30       0.4         -         2 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30       11.2      28.9      1700      23.2         -        62 
VII        31-35        3.2       8.3       510       7.0        35        16 
VIII       36-40        1.8       4.7       470       6.4         -        13 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        3.5       9.0       530       7.2         -        11 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60        4.0      10.3      1030      14.0         -        18 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70        4.2      10.9       750      10.2         -        11 
XV         71-75        3.6       9.3       740      10.1         -        10 
XVI        76-80        6.8      17.6      1580      21.5         -        20 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 38.7     100.0      7340     100.0        35       163 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  50 год.    ср.запас   190  куб.м/ха    ср.прираст  4.21  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от VI, XII и XVI класове на възраст. Общият запас без 

клони на условния стопанския клас е 6300 куб.м., с клони – 7375 куб.м. 
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22. Условен стопански клас – Смесен Средно- и Нисокобонитетен за Превръщане 
(СмСрНП)   

(таблици №№ 169-176 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Площта на условния стопанския клас е 689,4 ха, което представлява 6,3 % от залесената 

площ на горите със защитни и специални функции. 
Съставен е от смесени без преобладаващ дървесен вид издънкови насаждения, както и  

такива с преобладание на издънков габър, с ниска производителност. Спътниците полски клен, 
ясен, бряст могат да бъдат и с по-висока производителност от III бонитет. Към него са 
причислени и няколко акациеви насаждения. В този стопански клас са включени и насаждения 
от горната част на III бонитет, които през изминалото устройство са имали характеристиките на 
среднобонитетен стопански клас и тъй като са преминали турнуса на сеч в тях са започнали 
възобновителни мероприятия. 

Средната възраст е 56 години, бонитетът е IV (4,0), a средната пълнота е 0,64. Запасът без 
клони е 89куб.м/ха, с клони – 101 куб.м/ха. Общият среден годишен прираст без клони е 1144 
куб.м, а с клони – 1294 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони е 1,66 куб.м, а с клони – 1,88 
куб.м.  
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      C  н -            -       -    13.6    10.2    53.9    77.7  5   4.5 
Т-I      CD н -            -       -     1.5    17.3       -    18.8  4   3.9 
Т-I      D  н -            -       -    14.8     0.7     7.8    23.3  4   3.7 
Т-I      D  к ак           -       -       -       -     6.2     6.2  5   5.0 
Т-I      D  н ак           -       -       -       -     5.4     5.4  5   5.0 
Ю-I      B  н -            -       -    14.4    49.2    24.1    87.7  4   4.1 
Ю-I      B  н кгбр         -       -       -     4.0       -     4.0  4   4.0 
Ю-I      B  н мжд          -       -       -       -     9.9     9.9  5   5.0 
Ю-I      B  н цр           -       -       -       -     1.8     1.8  5   5.0 
Ю-I      C  н -            -       -    51.0   161.3    61.3   273.6  4   4.0 
Ю-I      C  н ак           -       -     0.6       -       -     0.6  3   3.0 
Ю-I      C  н гбр          -     1.0     0.7       -       -     1.7  2   2.4 
Ю-I      C  н кгбр         -       -       -     7.0       -     7.0  4   4.0 
Ю-I      C  н мжд          -       -       -       -    22.5    22.5  5   5.0 
Ю-I      C  н пбрс         -       -       -       -     0.5     0.5  5   5.0 
Ю-I      C  н цр           -       -    31.8    83.3     5.1   120.2  4   3.8 
Ю-I      C  к ак           -       -     1.9     3.0       -     4.9  4   3.6 
Ю-I      D  н -            -     2.1       -       -       -     2.1  2   2.0 
Ю-I      D  н гбр        0.1       -       -       -       -     0.1  1   1.0 
Ю-I      D  н цр         7.5     5.1       -       -       -    12.6  1   1.4 
МТЮ-I    A  н -            -       -       -       -     1.4     1.4  5   5.0 
МТЮ-I    B  н -            -       -       -     6.1     1.3     7.4  4   4.2 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   7.6     8.2   130.3   342.1   201.2   689.4  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  1.1     1.2    18.9    49.6    29.2   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10        3.8       0.5        95       0.1         -        13 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20        6.7       1.0       200       0.3         -        11 
V          21-25       50.2       7.3      2160       3.1         -        96 
VI         26-30       34.3       5.0      1880       2.7         -        68 
VII        31-35        1.6       0.2       190       0.3         -         6 
VIII       36-40       26.9       3.9      3335       4.8         -        89 
IX         41-45       32.2       4.7      3090       4.5         -        73 
X          46-50       98.9      14.3     10850      15.6         -       228 
XI         51-55       32.1       4.6      5565       8.0         -       106 
XII        56-60       68.0       9.9      5485       7.9         5        95 
XIII       61-65       58.4       8.5      3130       4.5         -        50 
XIV        66-70      153.0      22.2     16940      24.4        30       251 
XV         71-75       25.9       3.8      3670       5.3         -        51 
XVI        76-80       53.9       7.8      8580      12.4         -       111 
XVII       81-85       15.3       2.2      1440       2.1         -        17 
XVIII      86-90       13.9       2.0      1510       2.2         -        17 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100       1.3       0.2        35         -         -         - 
XXI       над 100      13.0       1.9      1225       1.8         -        12 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                689.4     100.0     69380     100.0        35      1294 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  56 год.    ср.запас   101  куб.м/ха    ср.прираст  1.88  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХIV клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 61 125 куб.м., с клони – 69 415 куб.м. 
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23. Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен за Превръщане 
(ИзГорВП)   

(таблици №№ 177-184 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от издънкови насаждения с преобладание на източен горун с добра 

правостъбленост и добро санитарно състояние. Производителността на условния стопанския 
клас е III бонитет.  

Площта на условния стопанския клас е 22,7 ха, което представлява 0,2 % от залесената 
площ на горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 73 години, бонитетът е 
III (3,0), a средната пълнота е 0,72. Запасът без клони е 178 куб.м/ха, с клони – 207 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 57 куб.м, а с клони – 65 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 2,51 куб.м, а с клони – 2,86 куб.м.  

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      C  н изгор        -       -    22.7       -       -    22.7  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    22.7       -       -    22.7  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -   100.0       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        4.1      18.1       680      14.5         -        14 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60          -         -         -         -         -         - 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70          -         -         -         -         -         - 
XV         71-75          -         -         -         -         -         - 
XVI        76-80       15.4      67.8      3420      72.9         -        44 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XVIII      86-90        3.2      14.1       590      12.6         -         7 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 22.7     100.0      4690     100.0         -        65 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  73 год.    ср.запас   207  куб.м/ха    ср.прираст  2.86  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХVI клас на възраст. Общият запас без клони на условния 

стопанския клас е 4030 куб.м., с клони – 4690 куб.м. 
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24. Условен стопански клас – Източногорунов Средно- и Нискобонитетен за 
Превръщане (ИзГорСрНП)   

(таблици №№ 185-192 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти източно горунови  и с преобладание на източен горун издънкови 

насаждения. Производителността на стопанския клас да бъде ниска – от III до V бонитет, но 
върху, средно богати почви. В този стопански клас са включени и насаждения от горната част на 
III бонитет, които през изминалото устройство са имали характеристиките на среднобонитетен 
стопански клас и тъй като са преминали турнуса на сеч, в тях са започнали възобновителни 
мероприятия. 

 Площта на стопанския клас е 159,3 ха, което представлява 1,5 % от залесената площ на 
горите със защитни и специални функции. Средната възраст е 66 години, бонитетът е IV (3,5), a 
средната пълнота е 0,69. Запасът без клони е 136 куб.м/ха, с клони – 156 куб.м/ха. Общият 
среден годишен прираст без клони е 343 куб.м, а с клони – 393 куб.м. Прирастът на 1 хектар без 
клони е 2,15куб.м, а с клони – 2,47 куб.м. 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 

вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      B  н изгор        -       -       -       -     4.6     4.6  5   5.0 
Ю-I      C  н изгор        -       -    83.0    51.8    12.8   147.6  4   3.5 
Ю-I      D  н изгор        -       -     7.1       -       -     7.1  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    90.1    51.8    17.4   159.3  4   3.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    56.6    32.5    10.9   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15       11.3       7.1       530       2.1        15        42 
IV         16-20        7.8       4.9       200       0.8         -        11 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30        8.5       5.3       695       2.8       100        25 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40        5.0       3.1      1000       4.1         -        27 
XII        56-60        0.9       0.6       120       0.5         -         2 
XIII       61-65       17.0      10.7      2730      11.1         -        44 
XIV        66-70        2.6       1.6       310       1.3        30         5 
XV         71-75        8.1       5.1      1570       6.4       180        22 
XVI        76-80       36.3      22.8      5910      24.0         -        76 
XVII       81-85       56.6      35.5     10490      42.6         -       127 
XVIII      86-90        5.2       3.3      1050       4.3         -        12 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                159.3     100.0     24605     100.0       325       393 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  66 год.    ср.запас   154  куб.м/ха    ср.прираст  2.47  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХVI и ХVII класове на възраст. Общият запас без клони 

на стопанския клас е 21 650 куб.м., с клони – 24 930 куб.м. 
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25. Условен стопански клас – Церов за Превръщане (ЦП)   
(таблици №№ 193 - 200 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на цер.  
Площта на условния стопанския клас е 59,5 ха, което представлява 0,5 % от залесената 

площ на горите със специални и защитни функции. Средната възраст е 66 години, бонитетът е 
III (2.5), a средната пълнота е 0,71. Запасът без клони е 165 куб.м/ха, с клони – 194 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст без клони е 151 куб.м, а с клони – 194 куб.м. Прирастът на 1 
хектар без клони е 2,54 куб.м, а с клони – 2,97 куб.м.  
 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-I      C  н цр           -       -     2.5       -       -     2.5  3   3.0 
Ю-I      C  н цр           -    30.1    15.0     1.5       -    46.6  2   2.4 
Ю-I      CD н цр           -       -     1.0       -       -     1.0  3   3.0 
Ю-I      D  н цр           -     2.8     3.2     2.9       -     8.9  3   3.0 
МТЮ-I    B  н цр           -       -       -       -     0.5     0.5  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -    32.9    21.7     4.4     0.5    59.5  3   2.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    55.3    36.5     7.4     0.8   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20        1.5       2.5       100       0.9         -         6 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40        0.4       0.7        50       0.4         -         1 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        0.7       1.2       100       0.9         -         2 
XI         51-55        4.3       7.2       640       5.6         -        12 
XII        56-60        2.3       3.9       290       2.5         -         5 
XIII       61-65       25.9      43.5      5290      45.9         -        85 
XIV        66-70       11.1      18.6      1950      16.9         -        29 
XV         71-75        2.2       3.7       460       4.0         -         6 
XVI        76-80        2.0       3.4       250       2.2         -         3 
XVII       81-85        5.4       9.1      1500      13.0         -        18 
XVIII      86-90        1.5       2.5       350       3.0         -         4 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100       2.2       3.7       540       4.7         -         6 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 59.5     100.0     11520     100.0         -       177 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  66 год.    ср.запас   194  куб.м/ха    ср.прираст  2.97  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Преобладават насажденията от ХIII и ХIV класове на възраст. Общият запас без клони 

на условния стопанския клас е 9 845 куб.м., с клони – 11 520 куб.м. 
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26.  Условен стопански клас – Нискостъблен (Н)   
(таблици №№ 201-208 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Съставен е от чисти и смесени келявгабърови и мъждрянови  насаждения, на различни 

по богатство месторастения. Целта на този условен стопанския клас е преди всичко защитна 
(противоерозионна), но и добив на дърва за горене. 

 Площта на условния стопанския клас е 14,6 ха, което е 0,1% от залесена площ на горите 
със защитни и специални функции. Средната възраст е 56 години, бонитетът е V (4.6), a 
средната пълнота е 0,61. Запасът без клони е 43 куб.м/ха, с клони – 51 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст без клони е 12 куб.м, а с клони – 14 куб.м. Прирастът на 1 хектар без клони е 
0,82 куб.м, а с клони – 0,96 куб.м.  

 
 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Ю-I      B  н -            -       -       -     1.7       -     1.7  4   4.0 
Ю-I      B  н лк           -       -       -       -     4.5     4.5  5   5.0 
Ю-I      C  н -            -       -       -     2.6     4.3     6.9  5   4.6 
Ю-I      C  н кгбр         -       -       -     1.5       -     1.5  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -       -     5.8     8.8    14.6  5   4.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -       -    39.7    60.3   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
    

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС С КЛОНИ 
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45        0.7       4.8        40       5.3         -         1 
X          46-50        4.5      30.8         -         -         -         - 
XI         51-55        6.0      41.1       575      76.7         -        11 
XII        56-60          -         -         -         -         -         - 
XIII       61-65          -         -         -         -         -         - 
XIV        66-70          -         -         -         -         -         - 
XV         71-75        2.2      15.1        85      11.3         -         1 
XVI        76-80        1.2       8.2        50       6.7         -         1 
XVII       81-85          -         -         -         -         -         - 
XVIII      86-90          -         -         -         -         -         - 
XIX        91-95          -         -         -         -         -         - 
XX         96-100         -         -         -         -         -         - 
XXI       над 100         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 14.6     100.0       750     100.0         -        14 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  56 год.    ср.запас    51  куб.м/ха    ср.прираст  0.96  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 

Преобладават насажденията от ХI клас на възраст. Общият запас без клони на условния 
стопанския клас е 625 куб.м., с клони – 750 куб.м. 
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Общо за гората 
(таблици №№ 209-216 от Приложението Таксационна характеристика) 
 
Средните таксационни показатели при настоящето планиране, общо за 

общинските гори са следните: залесената площ е 13 368,5 ха, средната възраст е 73 години, 
бонитетът е III (3.2), a средната пълнота е 0,69. Запасът без клони е 175 куб.м/ха, с клони – 200 
куб.м/ха. Общият среден годишен прираст без клони е 35923 куб.м, а с клони – 41066 куб.м. 
Прирастът на 1 хектар без клони е 2,69 куб.м, а с клони – 3,07 куб.м.  

Във високостъблените гори най-голяма площ заемат насажденията  и културите от III 
клас на възраст (41-60 г.) – 35,6 %, следва VIII клас на възраст (140-160 г.) – 20,4% и от II клас на 
възраст (21-40 г.) - 13,7%. Най-голям запас е съсредоточен в насажденията и културите от III клас 
на възраст – 37,1%, следва VIII клас на възраст (140-160 г.) – 22,0%,    VII клас на възраст (121- 
140 г.) – 14,6% и т.н. 

В издънковите гори най-голяма площ заемат насажденията от XIV клас на възраст (66-70 
г.) – 25,8 %, следва XV клас на възраст (71-80 г.) – 17,9 % и от XIII клас на възраст (61-65 г.) – 
16,8%. Запасът е съсредоточен в  насажденията от XIV клас на възраст (66-70 г.) – 26,6 %, следва 
XV клас на възраст (71-80 г.) – 19,0 % , XIII клас на възраст       (61-65г.) – 17,4% и т.н. 

 Насажденията са предимно чисти (32,8% от залесената площ) и смесени широколистни 
(60,3% от залесената площ), в състава на които влизат основните дървесни видове за района – 
благун, източен горун, източен бук и цер;  

При културите основния дървесен вид е черния бор, в едни случаи изграждащ чисти 
култури (94,4 ха), в други случаи е преобладаващ вид в смесени иглолисти или иглолистно-
широколистни култури (322,5 ха); в незначителна степен са представени култури - чисти, или с 
преобладание на бял бор, зелена дугласка, благун, брекина, източен горун, ясен и други. 

Основните дървесни видове в горската територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско 
са: благун (45,9% от площта и 33,9 % от запаса); източен горун (16,9 % от площта и 19,2 % от 
запаса); цер (13,3 % от площта и 10,3 % от запаса); източен бук (14,6 % от площта и 24,0 % от 
запаса); черен бор (3,3 % от площта и 4,9 % от запаса). 

В диаграми № 1-9 e показано нагледно разпределението на залесената площ и дървесния 
запас по стопански класове, по класове на възраст и по дървесни видове, изразени в проценти. 



Глава V 
 
Основни насоки за организация на стопанството 
 
1. Направление на стопанисването. 

 
 Направлението на стопанисване на горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско 
е в зависимост от групата гори, към които са причислени отделните насаждения и техните функции.  

Горската територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско е разпределена по функционални 
функции, както следва: 

- Общинска горска територия със стопански функции – 2552,8 ха или 17,9% от общата 
площ – 2425,1 ха залесена и 127,7 ха незалесена. 

- Общинска горска територия със специални и защитни функции – 11665,3 ха или 82,1% 
от общата площ – 10943,4,3 ха залесена и 721,8 ха незалесена. 

 
ДУСОГ-Приморско е първото общинско стопанство в България, което получава Сертификат 

по Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите).  
Основните изисквания на Сертификацията са свързани с опазване на вододайните зони и 

речните течения, уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми, културата и поминъка 
на местното население, стриктен контрол на ползването от горите. Горите, стопанисвани от ДУСОГ-
Приморско отговарят на пет от шестте критерия, определени от Националното ръководство за 
определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP-2005 год. 

Режимът на стопанисване на насажденията и незалесените горски площи от групата гори със 
защитни и специални функции ще има за цел непрекъснатото подобряване и увеличаване на тези 
функции.  

Стопанските дейности в защитните гори и горите със специално предназначение, в 
зависимост от функционалната им принадлежност, без да се пренебрегват техните дърводобивни и 
средообразуващи функции, ще са подчинени преди всичко на: 

- опазване на биологичното разнообразие;  
- повишаване на водоохранната и водорегулиращата им роля; 
- увеличаване на здравно-украсните и рекреационни качества на насажденията; 
- производството на качествен и генетически гарантиран семенен материал за производство на 

фиданки от местни дървесни видове. 
 
2. Разделяне на горската териториална единица на горскостопански участъци. 
 
Съгласно заданието за проектиране територията на ДУСОГ „Приморско” се разделя на три 

горскостопански участъка: в първи участък за горите, които са в териториалния обхват на ТП „ДГС 
Ново Паничарево” и в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“ с обща площ 8186,0 ха, във втори 
– горските територии в териториалния обхват на ТП „ ДЛС Ропотамо“ с обща площ 5144,3 ха и в 
трети – горите в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“ с обща площ 887,8 ха. Нагледно тези 
данни са представени в таблица № 21. 

 
 
 
 
 
 

 



Табл. № 21 Разпределение на залесената и незалесената площ по участъци и групи гори 

 
Процентното разпределение на групите гори е следното – 4919,8 ха или 96,4 % от площта на 

всички широколистни високостъблени гори е съсредоточена в териториалния обхват на ТП “ДГС 
Ново Паничарево” и ТП „ДГС Царево“. Във втори горскостопански участък преобладават 
издънковите гори за превръщане в семенни – 4346,7 ха или 55,1 % от площта на всички издънкови 
насаждения в горската територия, стопанисвана от ДУСОГ – Приморско. 

В таблица № 22 е представено разпределението на площта на общинската горска територия 
по функционални категории за различните участъци. 

 
Табл. № 22 Рапределение на общата площ на горската територия по участъци и 

функционални групи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в териториалния 

обхват 
на 

 
 

общо 

 
% от 
общата 
площ 

 
залесена 
площ 
ха 

Групи гори - ха незалесена 
площ – 
общо ха  

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за 

превръщане 

нискостъблени 
гори 

I-Горскостопански участък „Ново Паничарево“ 

Общо I ГСУ 8186,0 57,6% 7991,2 441,7 4919,8 2615,7 14,0 194,8 

“ДГС Царево“   90,7 0,6% 71,9 0,9 6,4 64,6 - 18,8 

“ДГС 
НовоПаничарево“ 

8095,3 57,0% 7919,3 440,8 4913,4 2551,1 14,0 176,0 

II-Горскостопански участък „Ропотамо“ 

“ДЛС Ропотамо“ 5144,3 36,2% 4600,5 79,2 161,5 4346,7 13,1 543,8 

III-Горскостопански участък „Бургас“ 

“ДГС Бургас” 887,8 6,2% 776,8 98,3 20,7 646,2 11,6 111,0 

Общо за горската територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско 

ОБЩО 14218,1 100% 13368,5 619,2 5102,0 7608,6 38,7 549,6 

 
в териториалния 

обхват 
на 

 
 

общо 

 
% от 
общата 
площ 

 
горски 

територии 
със 

стопански 
функции 

 
% от 
общата 
площ на 
участъка 

горски 
територии 

със 
защит.и 
спец. 
функции 

 
% от 
общата 
площ на 
участъка 

I-Горскостопански участък „Ново Паничарево“ 

Общо I ГСУ  8186,0 57,6% 852,5 10,4% 7333,5 89,6% 

“ДГС Царево“    90,7 0,6% 74,2 81,8% 16,5 18,2% 

“ДГС 
НовоПаничарево“ 

 8095,3 57,0% 778,3 9,6% 7317,0 90,4% 

II-Горскостопански участък „Ропотамо“ 

“ДЛС Ропотамо“  5144,3 36,2% 1700,0 33,1% 3444,0 66,9% 

III-Горскостопански участък „Бургас“ 

“ДГС Бургас”   887,8 6,2% - - 887,8 100% 

Общо за горската територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско 

ОБЩО 14 218,1 100% 2552,8 17,9% 11 665,3 82,1% 



Номерата на отделите и подотделите, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско съответстват на 
номерацията по горскостопанските карти на горскостопанските единици в териториалния обхват на 
които попадат. Списъци  на отделите  и подотделите, съответно в териториалния обхват на ТП „ДГС 
Ново Паничарево“, ТП„ДЛС Ропотамо“, ТП „ДГС Бургас“ и ТП „ДГС Царево“ са поместени в 
приложенията към настоящата обяснителна записка. 

Общинската горска територия е картирана в следните горскостопански карти: 
 
ТП “ДГС Ново Паничарево“ : карти в М 1: 25 000 – 2, 3, 4; 

     карти в М 1: 10 000 – 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 
 

ТП „ДГС Царево“ :       карти в М 1: 25 000 – 1, 2; 
    карти в М 1: 10 000 – 1, 2, 5; 
 

ТП „Бургас “ :       карти в М 1: 25 000 – 7; 
    карти в М 1: 10 000 – 24; 

 
ТП „ДЛС Ропотамо “ :      карти в М 1: 25 000 – 2, 3, 5; 

    карти в М 1: 10 000 – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15,16, 17; 
 
3. Стопански класове и турнуси на сеч. 
 
Разпределението на залесената площ в горите, общинска собственост по стопански и условни 

стопански класове е представено в таблици №№ 18-20, Глава IV. Турнусите на сеч при горите със 
защитни и специални функции са ориентировъчни. 

 
3.1. Иглолистни култури (ИК)  
      
Площ на стопанския клас - 0,9 ха. Площта на условния стопанския клас е 618,3 ха. 
Възприет е турнус на сеч 80 години и цел на стопанството производство на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. 
 
3.2.  Условен Стопански клас – Източнобуков Среднобонитетен (ИзБСр)  
     
Площта на условния стопанския клас е 346,2 ха. 
Възприет е ориентировъчен турнус на сеч 120 години за бука и 100 години за габъра. Целта 

на стопанството е  производство на едра строителна дървесина с  диаметър на тънкия край над 30 см  
за бука и 18 см за габъра. 

 
3.3.  Условен Стопански клас – Източнобуков Високобонитетен (ИзБВ)  
 
Площта на условния стопанския клас е 1672,7 ха. Възприето е стопанисване при  

ориентировъчен турнус на сеч 140 години и цел на стопанството производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. 

 
3.4. Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен за Специални 

Сортименти (ИзГорВСпС)  
 
Площта на стопанския клас е  140,0 ха.  
Възприето е стопанисване при ориентировъчен турнус на сеч 160 години и цел на 

стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. 



3.5.  Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен (ИзГорВ)  
 
Площта на стопанския клас е 1151,8 ха. 
Възприето е стопанисване при ориентировъчен турнус на сеч 140 години и цел на 

стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. 
 
3.6. Условен стопански клас – Източногорунов Средно- и Нискобонитетен (ИзГорСрН)  
 
Площта на стопанския клас е  924,8 ха. 
Възприето е стопанисване приориентировъчен турнус на сеч за стопанския клас 120 годи-

ни и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 
над 18 см. 

 
3.7.  Благунов Високобонитетен (БлВ)  
 
Площта на стопанския клас е 2,6 ха. Площта на условния стопански клас е 120,5 ха. 
Възприето е стопанисване при турнус на сеч 140 години и цел на стопанството - производ-

ство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, като турнусът на сеч за 
условния стопански клас е ориентировъчен. 

 
3.8.  Благунов Средно- и Нискобонитетен (БлСрН)   
 
Площта на стопанския клас е 65,0 ха. Площта на условния стопански клас е 685,8 ха. 
Възприет е турнус на сеч за стопанския клас 120 години и цел на стопанството производство 

на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см.  
За церовите насаждения и широколистните култури -  турнус на сеч 100 години и цел на 

стопанството, производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. 
За ясена - турнус на сеч 80 години и цел на стопанството производство на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. 
За липата - турнус на сеч 90 години и цел на стопанството производство на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. 
На практика този стопански клас обхваща клас Широколистни култури от миналото 

устройство. 
 
3.9.  Благунов Високобонитетен за Превръщане (БлВП)   
 
Площта на стопанския клас е 424,2 ха. Площта на условния стопански клас е 885,9 ха. 
Възприет е, за разлика от досегашното стопанисване, турнус на сеч 100  години и цел на 

стопанството производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. За 
горите със защитни и специални функции турнусът е ориентировъчен. 

 
3.10. Благунов Средно- и Нискобонитетен за Превръщане (БлСрНП)   
 
Площта на стопанския клас е 1530,4 ха. Площта на условния стопански клас е 3413,2 ха. 
Възприето е стопанисване при при турнус на сеч 55 години и цел на стопанството -            

производство на средна строителна дървесина. 
 
3.11. Смесен Високобонитетен за Превръщане (СмВП)   
 
Площта на стопанския клас е 43,0 ха. Площта на условния стопански клас е 38,7 ха. 



Възприето е стопанисване при при турнус на сеч 80 години и цел на стопанството производ-
ство на едра строителна дървесина с диаметър на  тънкия край над 18 см. 

 
3.12. Смесен Средно- и Нисокобонитетен за Превръщане (СмСрНП)   
 
Площта на стопанския клас е 118,3 ха. Площта на условния стопански клас е 689,4 ха. 
Препоръчва се при  турнус на сеч 55 години, без акациите, и цел на стопанството производ-

ство на средна строителна дървесина.  
 
3.13. Условен стопански клас – Източногорунов Високобонитетен за Превръщане 

(ИзГорВП)   
 
Площта на условния стопанския клас е 22,7 ха.  
Възприет е ориентировъчен турнус на сеч 100 години и цел на стопанството производство 

на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. 
 
3.14.  Източногорунов Средно- и Нискобонитетен за Превръщане (ИзГорСрНП)   
 
Площта на стопанския клас е 25,7 ха. Площта на условния стопански клас е 159,3 ха. 
Възприет е турнус на сеч 55 години и цел на стопанството  - производство на средна  строи-

телна дървесина. Турнусът на сеч за горите със защитни и специални функции е ориентировъчен. 
 
3.15.  Церов за Превръщане (ЦП)   
 
Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание на цер.  
Площта на стопанския клас е 214,8 ха. Площта на условния стопански клас е 59,5 ха. 
Целта на.стопанския клас е превръщане на издънковите насаждения във високостъблени и 

добив на дърва за огрев при турнус на сеч 55 години.  
 
3.16. Нискостъблен (Н)   
 
Площта на стопанския клас е 0,2 ха. Площта на условния стопански клас е 14,6 ха. 
Целта на стопанския клас е преди всичко защитна (противоерозионна), но и добив на дърва за 

горене, при турнус 40 години. 
 

4. Видове гори. 
 
Определянето на видовете гори, които не са категоризирани като „гори с висока 

консервационна стойност“ е направено съгласно Приложение № 5 към чл. 21 и чл. 22 от Наредба № 
18/07.10.2015 г за инвентаризация и планиране в горските територии. 

В Доклада за определяне на ГВКС са представени пет типа местообитания по EUNIS, 
отговарящи на критериите на ВКС 3, които са установени на територията на общинските гори. 
Спрямо тях, по Приложение 5 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за съответните насаждения са 
определени и видовете гори и хабитатите по Натура 2000. Това са съответно: 

- Helleno-Balkanicash-oak-alderforests (Longosforests), Заливни лонгозни гори с 
участие на летен дъб (Quercus robur), полски ясен (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) и полски бряст 
(Ulmus minor), и наличие на лиани – Smilax excelsa, Periploca graeca, Clematis vitalba, Hedera helix, 
Tamus communis, Vitis vinifera subsp. Sylvestris; (Местообитание по EUNIS G1.2232, хабитат по Натура 
2000 - 91FO)  



- Southern Helleno-Balkanic swamp alder woods, Заливни гори на черна елша (Alnus 
glutinosa), срещащи се в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн. На 
места са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което имат характер на 
„галерии”. В някои участъци субедификатор е полският ясен (Fraxinus oxycarpa),(Местообитание по 
EUNIS G1.413, хабитат  по Натура 2000 - 91EO) 

-  Stranja oriental beech forests , Гори с доминиране на източен бук (Fagus orientalis) в 
Странджа. Характерни видове: Rhododendron ponticum, Daphne pontica, Ilex colchica, Laurocerasus 
officinalis, Vaccinium arctostaphylos, Cyclamen coum, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, Salvia forskaohlei, 
Symphytum tauricum, Trachystemon orientalis (G1.6E12, 91SO) 

- Eastern sub- Mediterranean white oak woods, Гори от космат дъб (Quercus pubescens) 
– чисти или смесени с други термофилни видове; Гори от космат дъб – чисти или смесени с други 
термофилни видове (G1.7371; хабитат по Натура 2000 – 91HO или 91АА под 800 м) 

- Stranja [Primula rosea]-[Quercus polycarpa] forests, Чисти и смесени гори на източен 
горун (Quercus polycarpa) в Странджа и Източна Стара планина, (G1.76A41, 91MO) 

 
4.1. Култури от бял бор извън естествената зона на разпространение на вида, култури от 

черен бор извън естествената зона на разпространение на вида, култури от чужди 
иглолистни. 

 
Всички иглолистни видове гори са обособени в стопански клас – ИК   
- отгледните сечи са насочени към подобряване на механичната устойчивост на насажденията 

и подпомагане на процесите на възстановяване на местната растителност. 
 
4.2. Семенни термофилни източнобукови гори 
 
От този вид гори са обособени двата условни стопански класа – ИзБВ и ИзБСр. 
Насоките на стопанисване при тях са: 
- при отгледните сечи да се поддържа естествения произход и не се допуска смяна на бука със 

съпътстващите го видове, като: габър, липа и др. 
- подходящи възобновителни сечи: групово-постепенна 
 
4.3. Естествени смесени семенни дъбови гори   
  
 От този вид гори са обособени следните условни стопански класове: ИзГорВСпС, ИзГорВ, 

ИзГорСрН, БлВ, БлСрН. Насоките на стопанисване при тях са: 
- при отгледните сечи да се поддържа естествения произход и не се допуска увеличаване на 

участието на цера, или смяната на благуна и източния горун с цер, габър, мъждрян, клен и др.   
- подходящи възобновителни сечи са: постепенно-котловинна.   

 
4.4. Култури от дъбове 
 
  От този вид гори са обособени следните условни стопански класове: ИзГорСр и БлСрН 
- при отгледните сечи да се поддържа видовия състав при създаването им и се отстраняват 

своевременно инвазивните видове като мъждряна. 
 
4.5. Крайречни-естествени и естествени лонгозни гори – гори смесени или чисти от 

полски ясен, полски бряст, бяла върба и др. на крайречни месторастения. Насаждения от този вид 
гори условно са причислени към стопански клас БлСрН. 

 



- при отгледните сечи да се поддържа естествения произход и не се допуска увеличаване на 
участието на цер, габър, мъждрян, клен и др.   

- подходяща възобновителна сеч е: постепенно-котловинна.  
 
4.6. Семенни гори  от обикновен габър 
 
 Този вид гори са причислени към стопански клас – ИзБСр. 
  Насоките на стопанисване при тях са: 
- при отгледните сечи да се подържа естествения произход на насажденията. 
- подходящо възобновително мероприятие е постепенно-котловинната сеч. 
 
4.7. Издънкови термофилни източнобукови гори 
 
Този вид гори са причислени към стопански клас – СмВП и СмСрНП. 
 Насоките на стопанисване при тях са: 
-  при отгледните сечи, да не се допуска смяна на бука със съпътстващите го видове, като: 

габър, липа и др., и се толерират екземпляри от семенен произход. 
- подходяща възобновителна сеч е групово-постепенната. 
 
4.8. Издънкови смесени дъбови гори  и гори от издънков цер 
    
Насажденията от този вид гори са причислени към стопанските класове за превръщане в 

семенни – ИзГорВП, ИзГорСрНП, БлВП, БлСрНП, СмВП, СмСрНП, ЦП. 
Насоките на стопанисване при тях са: 
- отгледните сечи да се провеждат така, че да осигуряват семенен произход, подобряване на 

видовия състав и качеството на дървостоите. Да се провеждат интензивни отгледни мероприятия 
насочени към превръщането им в семенни. 

- подходящи възобновителна сеч е постепенно-котловинна 
 
4.9. Издънкови гори от обикновен габър 
 

 Насажденията от този вид гори са причислени към стопански клас СмСрНП.  
Насоките на стопанисване при тях са: 
-  при отгледните сечи да се толерират семенни екземпляри и мероприятията да са насочени 

към превръщането на насажденията в семенни.  
- подходящи възобновителна сеч е постепенно-котловинната. 
  
4.10. Гори от келяв габър 
 
Насажденията от този вид гори условно са причислени към стопанските класове Н и 

СмСрНП. 
Този вид гори да се стопанисват: 
- като автохтонни съобщества – без стопанска дейност 
- при съобщества, възникнали в резултат на вторична сукцесия, на средно богати и богати 

месторастения  – възстановяване на естествения видов състав.   
 
4.11. Култури и издънкови акациеви насаждения 
 
 Насажденията от този вид гори са  причислени към стопански клас СмСрНП. 
 Този вид гори да се стопанисват: 



-  насаждения със стопански функции -  чрез голи сечи 
-  насаждения със защитни и специални функции – мероприятия, насочени към осигуряване 

изпълнението на тези функции. 
 
Видовете гори в горските територии, стопанисвани от ДУСОГ- Приморско са представени в 

таблици № 23 А и 23 Б. 
 

Табл. № 23 А Средни таксационни данни и 
разпределение на залесената площ, дървесния запас и прираста по видове гори 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Вид  гори    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха   
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и   
------------------------------------------------------------------------------------ 
б.бор-изв.     38.9   0.3  44 2.0 0.71   11690 301   271 6.97   13150 338   304 7.81   
ч.бор-изв.    552.3   4.1  46 2.7 0.69  123885 224  2877 5.21  141850 257  3336 6.04   
др.иг-изк.     28.0   0.2  45 1.2 0.66   12320 440   261 9.32   13985 499   29810.64   
 
т.бук сем.   2005.7  15.0  77 1.9 0.77  575135 287  9151 4.56  662255 330 10613 5.29   
см.дъб сем   2889.7  21.6  93 2.9 0.66  612955 212  8102 2.80  701455 243  9158 3.17   
дъбове изк     40.8   0.3  36 3.9 0.72    3120  76    77 1.89    3645  89    89 2.18   
крайр.-ест     38.6   0.3  74 4.4 0.70    6650 172    92 2.38    7515 195   105 2.72   
крайр.-изк      2.4     -  49 4.6 0.88     350 146     7 2.92     400 167     8 3.33   
лонгоз-ест    119.6   0.9  60 4.1 0.67   17950 150   291 2.43   20325 170   330 2.76   
габър-сем.     13.2   0.1  58 2.3 0.81    3330 252    58 4.39    3880 294    69 5.23   
 
бук-изд        16.5   0.1  56 3.7 0.75    2020 122    43 2.61    2345 142    52 3.15   
здб-изд         0.5     -  28 5.0 0.70      25  50     1 2.00      25  50     1 2.00   
дъб-изд      7137.2  53.4  68 3.7 0.67  923840 129 13883 1.95 1051415 147 15775 2.21   
цер-изд       300.0   2.3  64 3.1 0.62   39055 130   610 2.03   44765 149   697 2.32   
гбр-изд        28.7   0.2  67 4.8 0.68    2305  80    40 1.39    2595  90    46 1.60   
 
акациеви       17.1   0.1  25 4.5 0.71     890  52    35 2.05    1000  58    40 2.34   
келяв  гбр    139.3   1.1  62 4.3 0.72    7135  51   123 0.88    8185  59   142 1.02   
------------------------------------------------------------------------------------- 
О Б Щ О     13368.5 100.0  73 3.2 0.69 2342655 175 35922 2.69 2678790 200 41063 3.07   
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 



 

 
 

Табл. № 23 Б Разпределение на площта на общинската горска територия, по вид на горите и стопански клас, независимо 
от функционалната категория 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид на горите             ИК   ИзБСр ИзГорВС  ИзГорВ ИзГорСр    БлВП  БлСрНП    СмВП  СмСрНП       Н     БлВ   БлСрН    ИзБВ ИзГорВП ИзГорСр      ЦП  ВСИЧКО       % 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Култ.б.бор изв.ареал    38.9       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -    38.9     0.3 
Култ.ч.бор изв.ареал   552.3       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   552.3     4.1 
Култ.чужди иглолист.    28.0       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -    28.0     0.2 
Термофилни бук. гори       -   333.0       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -  1672.7       -       -       -  2005.7    15.0 
Ест.сем. смесени-дъб       -       -   140.0  1151.8   915.2       -       -       -       -       -   123.1   559.6       -       -       -       -  2889.7    21.6 
Култури   от  дъбове       -       -       -       -     9.6       -       -       -       -       -       -    31.2       -       -       -       -    40.8     0.3 
Естес.крайречни гори       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -    38.6       -       -       -       -    38.6     0.3 
Култ.крайр.тп/врб/др       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     2.4       -       -       -       -     2.4       - 
Естест.лонгизни гори       -       -       -       -       -       -       -       -     0.6       -       -   119.0       -       -       -       -   119.6     0.9 
Семенни гори   габър       -    13.2       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -    13.2     0.1 
Изд. букови гори           -       -       -       -       -       -       -     5.4    11.1       -       -       -       -       -       -       -    16.5     0.1 
Изд. зимен дъб             -       -       -       -       -       -       -       -     0.5       -       -       -       -       -       -       -     0.5       - 
Изд. смес. дъб             -       -       -       -       -  1310.1  4943.6    76.3   596.1       -       -       -       -    22.7   185.0     3.4  7137.2    53.4 
Издънков цер               -       -       -       -       -       -       -       -    29.1       -       -       -       -       -       -   270.9   300.0     2.3 
Издънков габър             -       -       -       -       -       -       -       -    28.7       -       -       -       -       -       -       -    28.7     0.2 
Гори от акация             -       -       -       -       -       -       -       -    17.1       -       -       -       -       -       -       -    17.1     0.1 
Гори от келяв габър        -       -       -       -       -       -       -       -   124.5    14.8       -       -       -       -       -       -   139.3     1.1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО                   619.2   346.2   140.0  1151.8   924.8  1310.1  4943.6    81.7   807.7    14.8   123.1   750.8  1672.7    22.7   185.0   274.3 13368.5   100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Глава VI 
 
Планирани мероприятия  
 
1. Препоръчителни сечи 
 
Горските екосистеми в района са ценни в икономически, екологически и социален 

аспект, тъй като поддържат богат растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи, 
противоерозионни, рекреационни и естетически функции.  

Препоръчваните горскостопански мероприятия са подчинени на екологоосъобразното 
стопанисване на горите и съобразени с изискванията на Сертификацията по FSC. Планираните 
мероприятия, както и препоръките и указанията за стопанисване в насажденията, отговарящи на 
критериите по Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна 
стойност по WWP-DP-2005 год., са разгледани подробно в Глава VIII. 

Препоръчването и планирането на горскостопанските дейности в защитените зони по 
чл.6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие се извършва съгласно системата от 
режими за стопанисване на горите в тях. 

В насажденията, определени и отделени за осигуряване на гори във фаза на старост, не се 
планират и провеждат горскостопански дейности и добив на дървесина, освен в случаите на 
големи природни нарушения на площ, по-голяма от 30% от съответната площ на гората във 
фаза на старост. 

При определянето на запаса и сечите в горите, собственост на Община Приморско са 
спазвани указанията на Наредба № 18/7.10.2015 год. и Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба № 8/2011 год. за сечите в горите.  

При провеждане на отгледни сечи не се препоръчват интензивност, повече от 30% от 
запаса на едно насаждение. 

При планирането на  възобновителните сечи в зрели насаждения са планирани 
приоритетно сечи, които формират и поддържат разновъзрастни гори – групово-постепенна, и 
постепенно-котловинна  с удължен възобновителен период.  

  
1.1. Възобновителни сечи 
 

 В горите, стопанисвани от ДУСОГ - Приморско през десетилетието се препоръчва да се  
проведат възобновителни сечи върху обща площ 5567,9 ха. 
 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна, групово-постепенна и гола за акациевите насаждения. 
 В насажденията, в които са проведени възобновителни сечи през последните 1-5 год., 
препоръчваните в горскостопанския план възобновителни сечи да се проведат в края на 
десетилетието, след укрепване на подраста. 

Пълен списък на възобновителните сечи по видове, по отдели и подотдели, в които е 
планирано да се проведат, е поместен в Приложенията към обяснителната записка.  
  Разпределението на площта по видове възобновителни сечи и по стопански класове е 
показано в таблица № 24. 
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Табл. № 24  Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ 
през десетилетието по ВИД НА СЕЧТА, ha 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 

Гори с Стп функция 
Благунов СрНП          -1192.5     -     -     -     -     -     -  1192.5  21.4 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен ВП              -   7.8     -     -     -     -     -     -     7.8   0.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            - 114.1     -     -     -     -     -     -   114.1   2.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Източ.Горун. СрНП      -  25.7     -     -     -     -     -     -    25.7   0.5 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Церов П                - 160.9     -     -     -     -     -     -   160.9   2.9 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 -1501.0     -     -     -     -     -     -  1501.0  26.9 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Гори с СпЗ функция 
Източн.Буков Ср        -     - 162.9     -     -     -     -     -   162.9   2.9 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Източ.Горунов В        - 192.2   2.9     -     -     -     -     -   195.1   3.5 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Източ.Горунов СрН      - 362.8   2.4     -     -     -     -     -   365.2   6.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов В             -  31.8     -     -     -     -     -     -    31.8   0.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрН           - 231.4     -     -     -     -     -     -   231.4   4.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Източ.Буков В          -     - 172.0     -     -     -     -     -   172.0   3.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов ВП            - 125.3     -     -     -     -     -     -   125.3   2.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрНП          -2460.5     -     -     -     -     -     -  2460.5  44.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен ВП              -   2.4     -     -     -     -     -     -     2.4     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            - 197.2     -     -  11.7     -     -     -   208.9   3.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Източ.Горун. СрНП      -  64.2     -     -     -     -     -     -    64.2   1.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Церов П                -  47.2     -     -     -     -     -     -    47.2   0.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 -3715.0 340.2     -  11.7     -     -     -  4066.9  73.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   -5216.0 340.2     -  11.7     -     -     -  5567.9 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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1.1.1. Постепенно-котловинна сеч 
 
Постепенно-котловинната сеч се планира в насаждения от светлолюбиви дървесни 

видове. Препоръчва се да се проведе на площ от 5216,0 ха. Интензивността е 20-30%. 
Възобновителния период на постепенно-котловинната сеч е не по-малък от 30 години. 

Планирана е в насаждения с пълнота на основното насаждение 0,4-0,8 и наличие на 
естествено възобновяване - подраст 30-60%, но неравномерно разпръснат. Сечта се препоръчва 
да се проведе и в насаждения, в които не са провеждани възобновителни сечи - с пълнота 0,7 и 
незначително количество подраст; както и в насаждения, в които е провеждана сеч и има 
налични резултати от проведеното мероприятие - пълнота 0,4 – 0,6. 

При наличие на подлес е предвидено изсичане на подлеса. 
Едновременно със сечта във възобновените участъци се да провеждат и съответните 

отгледни сечи. При всички случаи на провеждане на постепенно-котловинната сеч, е 
предвидено последващо отглеждане на подраста в отворените котли.  

 
1.1.2. Групово-постепенна сеч  
 
Групово-постепенната сеч се провежда с цел формиране и поддържане на неравномерна 

възрастова, хоризонтална и вертикална структура с възобновителен период не по-малък от 40 
години. 

Групово-постепенната сеч се планира във високостъблени насаждения с преобладание 
на сенкоиздържливи дървесни видове, разновъзрастни високостъблени насаждения или 
високостъблени насаждения от светлолюбиви дървесни видове, когато възобновяването е от бук 
или има условия за такова възобновяване. 

Препоръчва се да се проведе в широколистни високостъблени насаждения, предимно от 
стопанските класове ИзБВ, ИБСр. ИзГорВ и ИзГорСрН. Общата площ е 340,2 ха. Планирана е 
в насаждения, в които не са провеждани възобновителни сечи, с пълнота 0.6-0.7, и групово 
разположение на подраста. Интензивността на сечта не трябва да е по-висока от 25% при всяка 
ласовъдска намеса.  

При провеждането на сечта отварянето на нови прозорци да става в местата, където е 
започнало естествено възобновяване, като се откриват такива на един или два пъти в 
насажденията и части от тях с висока склопеност. Разширяването на прозорците да се извършва, 
когато подраста е в достатъчно количество и добре укрепнал.  Едновременно с разширяването 
на прозорците във възобновените участъци задължително трябва да се извършват и съответните 
отгледни сечи, включително и отглеждане на подрастта. 

Провеждането на групово–постепенната сеч създава условия за опазване на подраста, 
както и за повишаване на водоохранните и други защитни функции на гората.  

 
1.1.3. Гола сеч   

 
Планирана е в акациеви насаждения, които поради липса на площ са причислени към 

стопански клас СмСрНП. Общата площ на акациевите насаждения, подходящи за гола сеч е 11,7 
ха. 
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1.2.  Отгледни сечи 
 
Отгледните сечи се провеждат през периода на възникване на насаждението до 

достигане на неговата зрялост. С цел регулиране бъдещия състав на културите и насажденията, 
подобряване защитните и специалните функции на горите, подържане на добро санитарно 
състояние и съкращаване срока за производство на технически зряла дървесина, през 
следващото десетилетие се препоръчва да се проведат отгледни сечи в насаждения с обща площ 
2 370,6 ха,  което представлява 28,9 % от общата площ, предвидена за сеч. Общия добив на 
дървесина от отгледните сечи са предвижда да бъде 114 835 куб.м. с клони. 

Интензивността и повторяемостта на отгледните сечи са в зависимост от пълнотата и 
склопеността на насаждението, както и от състава, възрастта и състоянието му. При провеждане 
на отгледните сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 30% от запаса на 
насаждението и се спазват принципите на позитивната селекция. 

В  таблица № 24 е дадено разпределението на площта на насажденията за отгледна сеч 
по вид на сечта и по стопански класове. 

 
1.2.1. Прочистка 
 

Прочистка се препоръчва да се проведе на площ от 55,7 ха с плониран добив 930 куб.м. с 
клони. Прочистките се провеждат от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва 
интензивно нарастване на дърветата по височина. С прочистките се подобрява здравословното 
състояние и се регулират съставът, произходът и качеството на дървостоя.  

Склопеността и пълнота на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде 
по-малка от 0,8.  

Интензивността на сечта е 10-20%. 
 
1.2.2. Прореждане 
 
Прореждане е планирано да се проведе в насаждения и иглолистни култури, в периода на 

интензивен растеж на дърветата по височина, за регулиране на броя на дърветата с желани 
качества, осигуряване на условия за нарастването им по височина и подобряване и поддържане 
на стабилността и механичната устойчивост на насажденията. Сечта е планирана в насаждения с 
пълноти 0,8-1,0. Интензивността на сечта е от 10 до 25 % в зависимост от особеностите на 
насажденията и месторастенията, които заемат. Прорежданията са планирани на обща площ 
1086,6 ха. с планиран добив от 59 305 куб.м. с клони. 

 
1.2.3. Пробирка 
 
Планувано е да се проведе в насаждения и култури във възрастта на интензивен растеж на 

дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч, за създаване на условия за 
нарастването на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на 
индивидуалната им стабилност и механична устойчивост. Насажденията са с пълнота 0,7-0,9. 
Интензивността на пробирките е от 10 до 25%.   

    За запазване и увеличаване на биоразнообразието в насаждения на възраст над 60 години 
около наличен единичен или групов подраст от редки дървесни видове, в диаметър не повече от 
височината на дървостоя се провеждат мероприятия за създаване на условия за развитието на 
подраста.  

 В насаждения с пълнота 0,7 и неравномерен строеж е предвидена пробирка в гъстите 
групи с интензивност 10% . 

 Пробирки се препоръчва да се проведат на обща площ 1 199,0 ха. с планирано ползване 
от 52 510 куб.м. с клони. 
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1.2.4 Селекционна сеч 
 
В горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско са определени 419,9 ха 

семепроизводствени насаждения. В тях се препоръчва да се проведат селекционни сечи на обща 
площ от 23,9 ха с планиран добив от 2 090 куб.м. с клони. 

Селекционни сечи се провеждат в семепроизводствени насаждения до започване на 
възобновителната сеч.  

С провеждане на селекционните сечи се цели запазване на генетичното разнообразие на 
популационно и вътревидово ниво; регулиране на формовото разнообразие и селекционната 
структура на насажденията; осигуряване на условия за редовно и обилно семеносене или 
плодоносене; увеличаване добива на висококачествени в наследствено отношение 
репродуктивни материали.  

Селекционните сечи в семепроизводствени насаждения се провеждат като: 
- се  запазват дървета с ясно изразени добри фенотипни признаци, като се държи сметка 

за наличието на полов диморфизъм, екологичните и морфологичните различия;  
- короните на плюсовите дървета да бъдат добре осветени, да не се допират помежду си 

и с короните на съседните дървета;  
- отсичат се минусови дървета, кривостъблени и виторасли дървета, както и такива с 

чепове, водни леторасли и повреди от биотични и абиотични въздействия;  
- отсичат се дървета от видове, които пречат на растежа и свободното кръстосано 

опрашване между дърветата от основния вид, както и дървета от нежелани дървесни видове;  
- при необходимост се извършва частично или цялостно отсичане на подлеса.  
След провеждане на селекционната сеч склопеността на насаждението не може да бъде 

по-малка от 0,5 за светлолюбивите и от 0,6 за сенкоиздръжливите видове. Сечта се провежда 
еднократно или на няколко пъти в зависимост от първоначалната склопеност и структура на 
насаждението.  

 
При всички отгледни сечи е планирана интензивност и повторяемост, съобразно 

пълнотата, бонитета и състоянието им. Когато пълнотата определена по битерлих е 1,0 и над 
1,0, е предвидено сечта да се проведе на два пъти през десетилетието, с еднаква интензивност.        
 В средновъзрастните и дозряващи насаждения с пълнота 0,7, за които не са проектирани 
отгледни сечи, както и в средновъзрастните и дозряващи насаждения, в които проектираните 
отгледни сечи ще се проведат през първите три години от изпълнението на плана – препоръчва 
се, в края на десетилетието, в тях да се проведе отгледна сеч, с интензивност отговаряща на 
разликата в пълнотите на насаждението, изискваща се съобразно Наредба № 8/05.08.2011 год. 
за сечите в горите.      

 
1.3. Други сечи  
 
1.3.1. Санитарни сечи  
 
Санитарни сечи се препоръчва да се проведат в насаждения с лошо санитарно състояние 

на площ от 264,7 ха, с планирно ползване за десетилетието 13 705 куб.м. с клони. В 
иглолистните култури санитарни сечи са планирани на площ от 106,5 ха или 40% от общата 
площ планирана за санитарни сечи. 
  

 
 
1.3.2. Просветляване на пътища 

 
 През десетилетието периодически ще се провеждат технически сечи, покрай горски 
пътища, с цел улесняване на обслужването им, преминаването на противопожарни 
автоцистерни и на автомобилите при извоз на дървесината от дърводобива. За тези сечи в 
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горскостопанския план не се планира ползване. Списък на подотделите, през които преминават 
горски пътища, покрай които е планирано просветляване, е представен в Приложенията 
„Списъци“ към настоящата записка. 

 
Почистване на сечищата - при провеждането на възобновителните сечи и в 

зависимост от конфигурацията на терена отпадъците от сечта да се изнасят извън сечищата или 
да се събират на купчини или на ивици на местата свободни от подраст. При отгледните сечи 
почистването да  става чрез равномерно разхвърляне на отпадъците по цялата площ, а при 
санитарните  сечи, съгласно препоръките на горската лесозащитна станция – събиране, 
изнасяне, изгаряне, третиране и други. 

 
В  таблица № 25 е дадено разпределението на площта на насажденията за отгледна сеч 

по вид на сечта и по стопански класове, а в таблица № 26 е представено планираното ползване 
по видове сечи и видове гори. 

 
 



 

Табл. № 25 Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 
по стопански класове, условни стопански класове и групи гори 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
Иглолистни култури         ха      -      -      -      -    0.9      -      -    0.9      -      -      -    0.9     - 
                       куб.м.      -      -      -      -     55      -      -     55      -      -      -     55     - 
 
ЗСГ Иглолистни култури     ха      -      -      -    3.9   42.8  142.4      -  189.1  106.5      -      -  295.6   3.6 
                       куб.м.      -      -      -    155   2995   8045      -  11195   6300      -      -  17495   4.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха      -      -      -    3.9   43.7  142.4      -  190.0  106.5      -      -  296.5   3.6 
                        куб.м      -      -      -    155   3050   8045      -  11250   6300      -      -  17550   4.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Източн.Буков Ср        ха  162.9      -      -    9.1   16.9   15.6      -   41.6      -      -      -  204.5   2.5 
                       куб.м.  10140      -      -      -    960   1000      -   1960      -      -      -  12100   3.1 
 
ЗСГ Източ.Горунов ВСпС     ха      -      -      -      -      -   34.0      -   34.0      -      -      -   34.0   0.4 
                       куб.м.      -      -      -      -      -   1980      -   1980      -      -      -   1980   0.5 
 
ЗСГ Източ.Горунов В        ха  195.1      -      -    4.5  127.3  153.6    9.1  294.5   11.3      -      -  500.9   6.1 
                       куб.м.  16145      -      -     65   4405   7690    785  12945    850      -      -  29940   7.6 
 
ЗСГ Източ.Горунов СрН      ха  365.2      -      -      -   19.9    8.1   20.2   48.2   85.1      -      -  498.5   6.1 
                       куб.м.  23630      -      -      -    585    195   1305   2085   5180      -      -  30895   7.9 
 
ЗСГ Благунов В             ха   31.8      -      -      -   11.2      -      -   11.2      -      -      -   43.0   0.5 
                       куб.м.   3690      -      -      -    350      -      -    350      -      -      -   4040   1.0 
 
ЗСГ Благунов СрН           ха  231.4      -      -      -      -   21.2      -   21.2    2.2      -      -  254.8   3.1 
                       куб.м.  15820      -      -      -      -    910      -    910     90      -      -  16820   4.3 
 
ЗСГ Източ.Буков В          ха  172.0      -      -   34.9  811.3  196.9      - 1043.1      -      -      - 1215.1  14.8 
                       куб.м.  15105      -      -    620  48705  12455      -  61780      -      -      -  76885  19.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 1158.4      -      -   48.5  986.6  429.4   29.3 1493.8   98.6      -      - 2750.8  33.5 
                        куб.м  84530      -      -    685  55005  24230   2090  82010   6120      -      - 172660  43.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
Благунов ВП                ха      -      -      -      -      -  233.6      -  233.6      -      -      -  233.6   2.9 
                       куб.м.      -      -      -      -      -   8040      -   8040      -      -      -   8040   2.0 
 
ЗСГ Благунов ВП            ха  125.3      -      -      -    1.9  335.6      -  337.5      -      -      -  462.8   5.6 
                       куб.м.   6990      -      -      -     60  10740      -  10800      -      -      -  17790   4.5 
 
Благунов СрНП              ха 1192.5      -      -      -      -   18.0      -   18.0   24.7      -      - 1235.2  15.1 
                       куб.м.  46575      -      -      -      -    370      -    370    635      -      -  47580  12.1 
 
ЗСГ Благунов СрНП          ха 2460.5      -      -      -   40.0    3.0      -   43.0    7.0      -      - 2510.5  30.6 
                       куб.м.  96365      -      -      -    795     35      -    830    135      -      -  97330  24.7 
 
Смесен ВП                  ха    7.8      -      -      -      -   10.1      -   10.1      -      -      -   17.9   0.2 
                       куб.м.    510      -      -      -      -    425      -    425      -      -      -    935   0.2 
 
ЗСГ Смесен ВП              ха    2.4      -      -    1.8      -    3.9      -    5.7      -      -      -    8.1   0.1 
                       куб.м.    150      -      -     65      -    130      -    195      -      -      -    345   0.1 
 
Смесен СрНП                ха  114.1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  114.1   1.4 
                       куб.м.   7595      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   7595   1.9 
 
ЗСГ Смесен СрНП            ха  208.9      -      -      -    1.0   14.8      -   15.8   27.9      -      -  252.6   3.1 
                       куб.м.  10040      -      -      -     20    305      -    325    515      -      -  10880   2.8 
 
Източ.Горун. СрНП          ха   25.7      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   25.7   0.3 
                       куб.м.   1340      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   1340   0.3 
 
ЗСГ Източ.Горун. СрНП      ха   64.2      -      -      -   13.4      -      -   13.4      -      -      -   77.6   0.9 
                       куб.м.   2995      -      -      -    375      -      -    375      -      -      -   3370   0.9 
 
Церов П                    ха  160.9      -      -      -      -    7.5      -    7.5      -      -      -  168.4   2.1 
                       куб.м.   6205      -      -      -      -    180      -    180      -      -      -   6385   1.6 
 
ЗСГ Церов П                ха   47.2      -      -    1.5      -    0.7      -    2.2      -      -      -   49.4   0.6 
                       куб.м.   2165      -      -     25      -     10      -     35      -      -      -   2200   0.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 4409.5      -      -    3.3   56.3  627.2      -  686.8   59.6      -      - 5155.9  62.9 
                        куб.м 180930      -      -     90   1250  20235      -  21575   1285      -      - 203790  51.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В С И Ч К О                ха 5567.9      -      -   55.7 1086.6 1199.0   29.3 2370.6  264.7      -      - 8203.2 100.0 
                        куб.м 265460      -      -    930  59305  52510   2090 114835  13705      -      - 394000 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 
Табл. № 26 Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА по видове гори, групи гори и функционална 

категория 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 

Вид на горите                 ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

И Г Л О Л И С Т Н И 
 
ЗСГ Култ.б.бор изв.ареал   ха      -      -      -    3.9    3.1    3.9      -   10.9   13.1      -      -   24.0   0.3 
                       куб.м.      -      -      -    155    290    305      -    750    860      -      -   1610   0.4 
 
Култ.ч.бор изв.ареал       ха      -      -      -      -    0.9      -      -    0.9      -      -      -    0.9     - 
                       куб.м.      -      -      -      -     55      -      -     55      -      -      -     55     - 
 
ЗСГ Култ.ч.бор изв.ареал   ха      -      -      -      -   39.7  129.8      -  169.5   93.4      -      -  262.9   3.2 
                       куб.м.      -      -      -      -   2705   6470      -   9175   5440      -      -  14615   3.7 
 
ЗСГ Култ.чужди иглолист.   ха      -      -      -      -      -    8.7      -    8.7      -      -      -    8.7   0.1 
                       куб.м.      -      -      -      -      -   1270      -   1270      -      -      -   1270   0.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха      -      -      -    3.9   43.7  142.4      -  190.0  106.5      -      -  296.5   3.6 
                        куб.м      -      -      -    155   3050   8045      -  11250   6300      -      -  17550   4.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Термофилни бук. гори   ха  334.9      -      -   44.0  825.1  212.5      - 1081.6      -      -      - 1416.5  17.3 
                       куб.м.  25245      -      -    620  49415  13455      -  63490      -      -      -  88735  22.5 
 
ЗСГ Ест.сем. смесени-дъб   ха  791.2      -      -    4.5  158.4  201.3   29.3  393.5   98.6      -      - 1283.3  15.7 
                       куб.м.  57430      -      -     65   5340  10285   2090  17780   6120      -      -  81330  20.6 
 
ЗСГ Естес.крайречни гори   ха   14.6      -      -      -      -    5.3      -    5.3      -      -      -   19.9   0.2 
                       куб.м.    750      -      -      -      -    225      -    225      -      -      -    975   0.3 
 
ЗСГ Естест.лонгизни гори   ха   17.7      -      -      -      -   10.3      -   10.3      -      -      -   28.0   0.3 
                       куб.м.   1105      -      -      -      -    265      -    265      -      -      -   1370   0.4 
 
ЗСГ Семенни гори   габър   ха      -      -      -      -    3.1      -      -    3.1      -      -      -    3.1     - 
                       куб.м.      -      -      -      -    250      -      -    250      -      -      -    250   0.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 1158.4      -      -   48.5  986.6  429.4   29.3 1493.8   98.6      -      - 2750.8  33.5 
                        куб.м  84530      -      -    685  55005  24230   2090  82010   6120      -      - 172660  43.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 

Вид на горите                 ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
ЗСГ Изд. букови гори       ха   11.1      -      -    1.8      -      -      -    1.8      -      -      -   12.9   0.2 
                       куб.м.    325      -      -     65      -      -      -     65      -      -      -    390   0.1 
 
Изд. смес. дъб             ха 1312.4      -      -      -      -  261.7      -  261.7   24.7      -      - 1598.8  19.5 
                       куб.м.  54775      -      -      -      -   8835      -   8835    635      -      -  64245  16.3 
 
ЗСГ Изд. смес. дъб         ха 2826.9      -      -      -   55.3  357.3      -  412.6   28.1      -      - 3267.6  39.8 
                       куб.м. 115100      -      -      -   1230  11210      -  12440    485      -      - 128025  32.5 
 
Издънков цер               ха  175.6      -      -      -      -    7.5      -    7.5      -      -      -  183.1   2.2 
                       куб.м.   7095      -      -      -      -    180      -    180      -      -      -   7275   1.8 
 
ЗСГ Издънков цер           ха   47.2      -      -    1.5      -    0.7      -    2.2      -      -      -   49.4   0.6 
                       куб.м.   2165      -      -     25      -     10      -     35      -      -      -   2200   0.6 
 
Издънков габър             ха   13.0      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   13.0   0.2 
                       куб.м.    355      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    355   0.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 4386.2      -      -    3.3   55.3  627.2      -  685.8   52.8      -      - 5124.8  62.5 
                        куб.м 179815      -      -     90   1230  20235      -  21555   1120      -      - 202490  51.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Н И С К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Гори от акация         ха   11.7      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   11.7   0.2 
                       куб.м.    880      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    880   0.2 
 
ЗСГ Гори от келяв габър    ха   11.6      -      -      -    1.0      -      -    1.0    6.8      -      -   19.4   0.2 
                       куб.м.    235      -      -      -     20      -      -     20    165      -      -    420   0.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха   23.3      -      -      -    1.0      -      -    1.0    6.8      -      -   31.1   0.4 
                        куб.м   1115      -      -      -     20      -      -     20    165      -      -   1300   0.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха 5567.9      -      -   55.7 1086.6 1199.0   29.3 2370.6  264.7      -      - 8203.2 100.0 
                        куб.м 265460      -      -    930  59305  52510   2090 114835  13705      -      - 394000 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Размер на годишното ползване от възобновителни сечи 
  

Основния метод за планиране на горскостопанските дейности при сечищната форма на 
стопанството е комбинираният, който представлява комбинация между метода по класове на 
възраст и метода по стопанисване по насаждения, като се спазва принципа: насоките на 
стопанисване, залесяванията и другите горскостопански дейности да се планират на ниво 
подотдел. 

Размерът на годишното ползване във високостъблените гори със стопански функции се 
определя след изчисляване по различните формулни методи за контролиране ползването от 
възобновителни сечи.  

За горите със защитни и специални функции се прилага методът за стопанисване по 
насаждения, като горскостопанските дейности, се определят според лесовъдско-таксационното и 
здравословното състояние на насажденията, както и въз основа на оценката за степента на 
изпълнение на техните функции. 

Следователно размерът на годишното ползване от възобновителни сечи във горите със 
специални и защитни функции, както и издънковите гори със стопанско предназначение  е 
определен  по състоянието на насажденията и представлява сбор от предвидената за отсичане маса 
на всички насаждения. При този случай предполагаемото ползване от възобновителни сечи не се 
контролира по формулните методи, но е желателно да се съпостави и анализира главно със 
сечищата по прираст и по запас.  

 
2.1. Размер на годишното ползване от възобновителни сечи във високостъблените 

гори със стопански функции. 
 
В горскате територии със стопански функции, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско, са 

определени само два стопански класа във високостъблените гори. 
 
- Благунов Високобонитетен с площ 2,6 ха и запас с клони 110 куб.м. Това са две 

насаждения земеделска територия в обхвата на ТП „ДГС Ново Паничарево“ – 501 б, в. Същите са 
на възраст 20 години т.е. не са достигнали възраст за възобновяване. 

  
- Благунов Средно- и Нискобонитетен с площ 65,0 ха и запас 11 710 куб.м с клони. 

Това са основно насаждения с преобладание на благун или полски ясен, със спътници  полски 
клен, бряст и елша. От тях 5,6 ха са достигнали турнус на сеч за стопанския клас, която за ясена е 
80 години, но тези насаждения не са подходящи за възобновителни мероприятия и в тях не са 
планирани сечи. Това са съответно подотдели 24-н в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“ 
и 241-г, д и 306-р в обхвата на  ТП „ДЛС Ропотамо“ 

 
2.2.  Размер на годишното ползване от възобновителни сечи във високостъблените 

гори със специални и защитни функции. 
 
Годишното ползване от високостъблените гори се определя като сечище по състояние, 

съобразно състоянието на насаждението и запазване и подобряване на съответните функции на 
горите.  

В таблица № 27 е направено контролно сравнение за препоръчваното ползване от 
възобновителни сечи във високостъблените гори със защитни и специални функции. 

 
При така предложените сечища във високостъблените гори от възобновителни 

сечи се препоръчва годишно да се добиват около 8 453 куб. м. дървесина с клони.  
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2.3. Размер на ползването от възобновителни сечи в издънковите гори за 
превръщане. 

 
Размер на годишното ползване от възобновителни сечи в издънковите гори за превръщане 

се определя като сечище по състояние. Общо за десетилетието планираното ползване възлиза на 
71 875 куб. м с клони. 

 
3.  Определяне размера на годишното ползване от всички сечи на територията на 

общинските гори. 
 
Общо от всички видове сечи се препоръчва да се добива по 39 400 куб. м дървесина 

с клони средногодишно. 
 
Общия размер на ползването на дървесина е представен по стопански класове и групи гори 

в таблица № 25.  
В таблица № 28 и таблица № 29 са показани средните таксационни данни и ползването по 

стопански класове, общо за десетилетието от възобновителни и отгледни сечи. Таблица №30 
обобщава тези данни за цялата залесена площ, независимо от функционалната категория и спрямо 
данните от нея годишното ползване от залесената площ на горската територия, стопанисвана от 
ДУСОГ-Приморско, се препоръчва да бъде: 

 
- по отношение на прираста – 95,9 %; 

- по отношение на запаса – 1,5 %; 

- по отношение на площта – 2,9 куб. м/ха с клони и 2,6 куб. м./ха без клони. 

Определената норма на ползване за всички планирани сечи в общинските гори не трябва 
да надвишава средния общ прираст на гората за периода на действие на горскостопанския план – 
изключение се допуска при обоснована необходимост, при природни бедствия, както и когато 
площта на зрелите и презрели насаждения е над 50% от общата площ на горите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Табл. № 27 Изчисление размера на годишното ползване от възобновителни сечи по условни стопански класове(с клони) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условен 
стопански  

клас 
  

Възприет 
турнус 

Обща  
площ на 

стоп. 
клас 

Площ  на 
зрели и 

презрели 
насажд. 

Площ на 
дозряващит

е 
насаждения 

Площ на най-
възрастния 

клас от 
средновъзрас

тните 

Запас на 
зрели  и 
презрели  
насажд. 

Среден  
експлоа

та- 
ционен  
запас 

По зрелост  По възраст за 
40 год. 

По възраст за 
60 год. 

По среден 
прираст 

Нормално 
площно 

По формулата  
на Щоцер 

Възприето 
 сечище м/у 
изчислените 

варианти 

площ запас площ запас площ запас площ запас пло
щ запас площ запас 

год. ха ха ха ха куб.м куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

ИзБСр 120 346,2 239,9 0 15,6 78280 326 12,0 3912 6,0 1956 4,3 1402 3,2 1042 2,9 945 5,6 1826 
По състояние  

  
3,1   1014 

ИзГорВСпС. 160 140,0 31,1 10,1 20,9 8450 272 1,6 435 1,0 272 1,0 272 1,9 517 0,9 245 1,0 272 
По състояние  

  
 - 

ИзГорВ 140 1151,8 257,5 49,6 9,9 86720 337 12,9 4347 7,7 2595 5,3 1786 14,5 4891 8,2 2763 8,2 2763 

  
По състояние  

  
4,8 1615 

ИзГорСрН 120 924,8 646,8 11,6 62,1 170455 264 32,3 8527 16,5 4356 12,0 3168 8,3 2197 7,7 2033 14,5 3828 

По състояние  
  

0,9 2363 

БлВ 140 120,5 53,5 3,1 9,9 18780 351 2,7 948 1,4 491 1,1 386 1,2 417 0,9 316 1,2 421 

 
По състояние  

 
 

1,1    369 

БлСрН 120 685,8 365 46,0 89,6 81650 224 18,3 4099 10,3 2307 8,3 1859 6,7 1501 5,7 1277 9,3 2383 
По състояние  

 
7,1  1582 

ИзБВ 140 1672,7 335,9 21,4 14,2 137915 411 16,8 6905 8,9 3658 6,2 2548 23,5 9643 11,9 4871 11,8 4850 
По състояние  

 
3,7  1510 

Всичко                       
        8453 



 

 
 

Табл № 28 Основни таксационни данни по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ и групи гори в горите със стопански функции 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  ползване % от  ползване % от 
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  безKлони прир  с  Kлони прир 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Иглолистни 
ИК              0.9     -  35 2.0 0.98     300 333     910.00     340 378    1011.11       50  55.6       55  55.0 

 
Широколистни високостъблени 

БлВ             2.6   0.1  15 2.0 0.50     105  40     7 2.69     110  42     7 2.69        -     -        -     - 
БлСрН          65.0   2.7  72 3.7 0.59   10350 159   142 2.18   11710 180   161 2.48        -     -        -     - 
 

Издънкови за превръщане 
БлВП          424.2  17.5  66 3.0 0.78   71680 169  1085 2.56   82205 194  1243 2.93     7005  64.6     8040  64.7 
БлСрНП       1530.4  63.1  67 3.8 0.66  187160 122  2805 1.83  211215 138  3162 2.07    41800 149.0    47580 150.5 
СмВП           43.0   1.8  71 2.2 0.74    8230 191   117 2.72    9640 224   136 3.16      790  67.5      935  68.8 
СмСрНП        118.3   4.9  74 3.6 0.74   20200 171   277 2.34   23200 196   317 2.68     6515 235.2     7595 239.6 
ИзГорСрНП      25.7   1.1  73 3.0 0.80    4630 180    64 2.49    5320 207    73 2.84     1160 181.3     1340 183.6 
ЦП            214.8   8.8  62 3.3 0.61   26720 124   429 2.00   30405 142   488 2.27     5540 129.1     6385 130.8 

 
Нискостъблени 

Н               0.2     -  38 4.0 0.70       5  25     -    -       5  25     -    -        -     -        -     - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
О Б Щ О      2425.1 100.0  67 3.6 0.68  329380 136  4935 2.03  374150 154  5597 2.31    62860 127.4    71930 128.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Табл.№ 29 Основни таксационни данни по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ и групи гори в горите със специални и защитни функции 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  ползване % от  ползване % от 
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  безKлони прир  с  Kлони прир 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Иглолистни 
ИК            618.3   5.6  46 2.6 0.69  147595 239  3400 5.50  168645 273  3929 6.35    15450  45.4    17495  44.5 
 

Широколистни високостъблени 
ИзБСр         346.2   3.2 116 2.9 0.61   87945 254   891 2.57  101735 294  1042 3.01    10625 119.2    12100 116.1 
ИзГорВСпС     140.0   1.3  93 2.0 0.70   36635 262   449 3.21   42640 305   517 3.69     1750  39.0     1980  38.3 
ИзГорВ       1151.8  10.5  70 2.4 0.75  258195 224  4337 3.77  295245 256  4891 4.25    25940  59.8    29940  61.2 
ИзГорСрН      924.8   8.4 113 3.3 0.62  189230 205  1946 2.10  215825 233  2197 2.38    26955 138.5    30895 140.6 
БлВ           120.5   1.1  93 2.2 0.66   28815 239   366 3.04   33630 279   417 3.46     3390  92.6     4040  96.9 
БлСрН         685.8   6.3  98 3.5 0.58  117635 172  1325 1.93  134100 196  1499 2.19    14565 109.9    16820 112.2 
ИзБВ         1672.7  15.3  69 1.7 0.81  490520 293  8320 4.97  564400 337  9643 5.76    66985  80.5    76885  79.7 
 

Издънкови за превръщане 
БлВП          885.9   8.1  70 2.8 0.74  152535 172  2199 2.48  176340 199  2539 2.87    15375  69.9    17790  70.1 
БлСрНП       3413.2  31.2  70 3.9 0.65  400595 117  5913 1.73  453400 133  6687 1.96    84720 143.3    97330 145.6 
СмВП           38.7   0.4  50 2.1 0.77    6300 163   137 3.54    7375 191   163 4.21      315  23.0      345  21.2 
СмСрНП        689.4   6.3  56 4.0 0.64   61125  89  1144 1.66   69415 101  1294 1.88     9410  82.3    10880  84.1 
ИзГорВП        22.7   0.2  73 3.0 0.72    4030 178    57 2.51    4690 207    65 2.86        -     -        -     - 
ИзГорСрНП     159.3   1.5  66 3.5 0.69   21650 136   343 2.15   24930 156   393 2.47     2885  84.1     3370  85.8 
ЦП             59.5   0.5  66 2.5 0.71    9845 165   151 2.54   11520 194   177 2.97     1900 125.8     2200 124.3 

 
Нискостъблени 

Н              14.6   0.1  56 4.6 0.61     625  43    12 0.82     750  51    14 0.96        -     -        -     - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
О Б Щ О     10943.4 100.0  75 3.1 0.69 2013275 184 30990 2.83 2304640 211 35467 3.24   280265  90.4   322070  90.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Табл.№ 30 Основни таксационни данни по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ и групи гори, независимо от функционалната категория 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  ползване % от  ползване % от 
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  безKлони прир  с  Kлони прир 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Иглолистни 
 
ИК            619.2   4.6  46 2.6 0.69  147895 239  3408 5.50  168985 273  3939 6.36    15500  45.5    17550  44.6 

 
Широколистни високостъблени 

 
ИзБСр         346.2   2.6 116 2.9 0.61   87945 254   891 2.57  101735 294  1042 3.01    10625 119.2    12100 116.1 
ИзГорВСпС     140.0   1.1  93 2.0 0.70   36635 262   449 3.21   42640 305   517 3.69     1750  39.0     1980  38.3 
ИзГорВ       1151.8   8.6  70 2.4 0.75  258195 224  4337 3.77  295245 256  4891 4.25    25940  59.8    29940  61.2 
ИзГорСрН      924.8   6.9 113 3.3 0.62  189230 205  1946 2.10  215825 233  2197 2.38    26955 138.5    30895 140.6 
БлВ           123.1   0.9  91 2.2 0.66   28920 235   373 3.03   33740 274   425 3.45     3390  90.9     4040  95.1 
БлСрН         750.8   5.6  96 3.5 0.58  127985 170  1466 1.95  145810 194  1660 2.21    14565  99.4    16820 101.3 
ИзБВ         1672.7  12.5  69 1.7 0.81  490520 293  8320 4.97  564400 337  9643 5.76    66985  80.5    76885  79.7 
 

Издънкови за превръщане 
 
БлВП         1310.1   9.8  69 2.9 0.76  224215 171  3282 2.51  258545 197  3783 2.89    22380  68.2    25830  68.3 
БлСрНП       4943.6  37.0  69 3.9 0.65  587755 119  8718 1.76  664615 134  9848 1.99   126520 145.1   144910 147.1 
СмВП           81.7   0.6  61 2.2 0.75   14530 178   255 3.12   17015 208   300 3.67     1105  43.3     1280  42.7 
СмСрНП        807.7   6.0  59 4.0 0.65   81325 101  1421 1.76   92615 115  1612 2.00    15925 112.1    18475 114.6 
ИзГорВП        22.7   0.2  73 3.0 0.72    4030 178    57 2.51    4690 207    65 2.86        -     -        -     - 
ИзГорСрНП     185.0   1.4  67 3.5 0.71   26280 142   407 2.20   30250 164   466 2.52     4045  99.4     4710 101.1 
ЦП            274.3   2.1  63 3.1 0.63   36565 133   581 2.12   41925 153   664 2.42     7440 128.1     8585 129.3 

 
Нискостъблени 

 
Н              14.8   0.1  55 4.6 0.61     630  43    12 0.81     755  51    14 0.95        -     -        -     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
О Б Щ О     13368.5 100.0  73 3.2 0.69 2342655 175 35923 2.69 2678790 200 41066 3.07   343125  95.5   394000  95.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Добиви общо и по категории дървесина от лесосечния фонд. 
  

   Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони и 
с клони) по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти общо за горското 
стопанство е дадено в таблица № 31.  

 
Табл. № 31 Разпределение на предвидената за отсичане през десетилетието стояща 
маса по видове СЕЧИ, дървесни ВИДОВЕ и основни групи СОРТИМЕНТИ - плътни куб.м 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ 
1.1.Високостъблени  
Благун                 14770   17165    1881   15284    3079    1245     342    4666   10447     171 
Брекиня                   80     105      14      91      20       6       2      28      63       - 
Габър                    100     110      15      95      21       6       2      29      66       - 
Дребнолистен бряст         5       5       1       4       -       2       -       2       2       - 
Източен бук            22495   25295    2526   22769    5562    1515     503    7580   14931     258 
Източен горун          29775   34635    3803   30832    6234    2429     698    9361   21126     345 
Келяв габър             1200    1610     582    1028       -       -       -       -    1014      14 
Мъждрян                 1665    1890     318    1572       -       -     568     568     946      58 
Полски бряст               5       5       1       4       -       2       -       2       2       - 
Полски ясен             1220    1355     141    1214     108     434      11     553     650      11 
Цер                     2000    2355     262    2093     410     192      53     655    1418      20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      73315   84530    9544   74986   15434    5831    2179   23444   50665     877 
%                       86.7   100.0    11.3    88.7    18.3     6.9     2.6    27.8    59.9     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Високостъблени    73315   84530    9544   74986   15434    5831    2179   23444   50665     877 
%                       86.7   100.0    11.3    88.7    18.3     6.9     2.6    27.8    59.9     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.Из.заПревръщане 
Черен бор                265     295      73     222      70     113       3     186      33       3 
%                       89.8   100.0    24.8    75.2    23.7    38.3     1.0    63.0    11.2     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                 94675  106990   10564   96426    9630   35329    2143   47102   48252    1072 
Брекиня                   20      25       3      22       2       8       1      11      11       - 
Бяла акация              785     870     116     754      17     104      60     181     539      34 
Габър                    265     315      47     268      17      57      10      84     177       7 
Гледичия                  10      10       1       9       1       1       1       3       6       - 
Глог                      10      10       3       7       -       -       -       -       7       - 
Дрян                      20      30       3      27       -       -      10      10      16       1 
Източен бук              175     210      22     188      16      68       2      86     100       2 
Източен горун           4405    5105     504    4601     459    1687     102    2248    2301      52 
Келяв габър            14385   18665    6021   12644       -       -       -       -   12082     562 
Клен                      20      20       2      18       2       7       -       9       9       - 
Космат дъб                90      95       9      86       9      32       2      43      43       - 
Мъждрян                 7550    8550    1440    7110       -       -    2574    2574    4284     252 
Планински ясен            65      75       7      68       6      24       1      31      36       1 
Полски бряст              10      10       1       9       1       3       -       4       5       - 
Полски клен               15      15       2      13       1       5       -       6       7       - 
Полски ясен              640     730      75     655      59     233       6     298     351       6 
Цер                    33920   38705    3865   34840    3897    8151    1526   13574   20877     389 
Черна елша               185     205      21     184      16      66       2      84      98       2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни     157245  180635   22706  157929   14133   45775    6440   66348   89201    2380 
%                       87.1   100.0    12.6    87.4     7.8    25.3     3.6    36.7    49.4     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Из.заПревръщане  157510  180930   22779  158151   14203   45888    6443   66534   89234    2383 
%                       87.1   100.0    12.6    87.4     7.8    25.4     3.6    36.8    49.3     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ   230825  265460   32323  233137   29637   51719    8622   89978  139899    3260 
%                       87.0   100.0    12.2    87.8    11.2    19.5     3.2    33.9    52.7     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
2.1.Високостъблени  
2.1.1.Прочистки 
Бял Бор                  130     150      46     104       -       3      57      60      23      21 
%                       86.7   100.0    30.7    69.3       -     2.0    38.0    40.0    15.3    14.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                     5       5       1       4       -       2       -       2       2       - 
Източен бук              520     630     114     516       -     209      12     221     289       6 
Източен горун             55      55       9      46       -      18       2      20      26       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни        580     690     124     566       -     229      14     243     317       6 
%                       84.1   100.0    18.0    82.0       -    33.2     2.0    35.2    45.9     0.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки           710     840     170     670       -     232      71     303     340      27 
%                       84.5   100.0    20.2    79.8       -    27.6     8.5    36.1    40.5     3.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.2.Прореждания 
Бял Бор                 1630    1805     447    1358      57     649     199     905     254     199 
Зелена дугласка         1150    1330     383     947      14     520     186     720      80     147 
Черен бор               1945    2360     588    1772      68     849     262    1179     331     262 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         4725    5495    1418    4077     139    2018     647    2804     665     608 
%                       86.0   100.0    25.8    74.2     2.5    36.7    11.8    51.0    12.1    11.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  1060    1155     125    1030       -     429      80     509     511      10 
Габър                   1630    1935     373    1562       -     491     138     629     912      21 
Гледичия                 110     120      14     106       -      44       8      52      53       1 
Източен бук            35120   40955    8167   32788       -   10258    2868   13126   19250     412 
Източен горун           6785    7435     818    6617       -    2752     519    3271    3274      72 
Келяв габър               45      55      17      38       -       -       -       -      36       2 
Мъждрян                  315     360      59     301       -       -     109     109     181      11 
Сребролистна липа        180     205      24     181       -      76      14      90      90       1 
Трепетлика               220     235      24     211       -      88      17     105     104       2 
Цер                       95     105      13      92       -      39       7      46      46       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      45560   52560    9634   42926       -   14177    3760   17937   24457     532 
%                       86.7   100.0    18.3    81.7       -    27.0     7.2    34.2    46.5     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания       50285   58055   11052   47003     139   16195    4407   20741   25122    1140 
%                       86.6   100.0    19.0    81.0     0.2    27.9     7.6    35.7    43.3     2.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.3.Пробирка 
Бял Бор                  405     450     114     336     107     171       4     282      50       4 
Веймутов бор              15      15       3      12       4       6       -      10       2       - 
Зелена дугласка         1000    1120     258     862     146     470      66     682     134      46 
Лъжекипарис               10      10       3       7       2       4       -       6       1       - 
Морски бор                10      10       3       7       2       4       -       6       1       - 
Черен бор               5445    6115    1511    4604    1467    2327      66    3860     678      66 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         6885    7720    1892    5828    1728    2982     136    4846     866     116 
%                       89.2   100.0    24.5    75.5    22.4    38.6     1.8    62.8    11.2     1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  1005    1125     130     995     126     176      20     322     663      10 
Брекиня                   15      15       1      14       2       5       -       7       7       - 
Габър                     95     120      16     104       9      32       1      42      61       1 
Дребнолистен бряст        10      10       2       8       1       1       -       2       6       - 
Източен бук            12450   14150    2107   12043    2408    1416     280    4104    7793     146 
Източен горун           7140    8000     882    7118     952     999     158    2109    4929      80 
Келяв габър              110     130      41      89       -       -       -       -      85       4 
Мъждрян                  185     215      36     179       -       -      65      65     108       6 
Полски бряст              80      90      10      80       7      34       1      42      37       1 
Полски ясен              290     325      47     278      55      33       7      95     180       3 
Сребролистна липа        105     120      15     105      14      14       2      30      74       1 
Трепетлика                35      40       4      36       5       5       1      11      25       - 
Цер                      200     215      26     189      25      38       3      66     122       1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      21720   24555    3317   21238    3604    2753     538    6895   14090     253 
%                       88.5   100.0    13.5    86.5    14.7    11.2     2.2    28.1    57.4     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Общо Пробирка          28605   32275    5209   27066    5332    5735     674   11741   14956     369 
%                       88.6   100.0    16.1    83.9    16.5    17.8     2.1    36.4    46.3     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.4.Селекционна 
Благун                   330     375      40     335      45      45       8      98     233       4 
Източен бук                5       5       -       5       1       1       -       2       3       - 
Източен горун           1460    1710     188    1522     205     205      34     444    1060      18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       1795    2090     228    1862     251     251      42     544    1296      22 
%                       85.9   100.0    10.9    89.1    12.0    12.0     2.0    26.0    62.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Селекционна        1795    2090     228    1862     251     251      42     544    1296      22 
%                       85.9   100.0    10.9    89.1    12.0    12.0     2.0    26.0    62.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
игл. Високостъблени    11740   13365    3356   10009    1867    5003     840    7710    1554     745 
%                       87.8   100.0    25.1    74.9    14.0    37.4     6.3    57.7    11.6     5.6 
шир. Високостъблени    69655   79895   13303   66592    3855   17410    4354   25619   40160     813 
%                       87.2   100.0    16.7    83.3     4.8    21.8     5.4    32.0    50.3     1.0 
Общо Високостъблени    81395   93260   16659   76601    5722   22413    5194   33329   41714    1558 
%                       87.3   100.0    17.9    82.1     6.1    24.0     5.6    35.7    44.7     1.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.Из.заПревръщане 
2.2.1.Прочистки 
Бял Бор                   15      15       5      10       -       -       6       6       2       2 
%                      100.0   100.0    33.3    66.7       -       -    40.0    40.0    13.4    13.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                     5       5       -       5       -       -       1       1       3       1 
Източен бук               35      40       4      36       -       -      11      11      21       4 
Източен горун             10      10       1       9       -       -       3       3       5       1 
Цер                       15      20       2      18       -       -       6       6      10       2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни         65      75       7      68       -       -      21      21      39       8 
%                       86.7   100.0     9.3    90.7       -       -    28.0    28.0    52.0    10.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки            80      90      12      78       -       -      27      27      41      10 
%                       88.9   100.0    13.3    86.7       -       -    30.0    30.0    45.6    11.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.2.Прореждания 
Черен бор                140     175      43     132       5      63      20      88      24      20 
%                       80.0   100.0    24.6    75.4     2.9    36.0    11.4    50.3    13.7    11.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                   460     520      56     464       -     194      37     231     228       5 
Бяла акация               10      10       1       9       -       2       1       3       6       - 
Източен бук               40      45       9      36       -      12       3      15      21       - 
Източен горун            130     150      17     133       -      55      10      65      66       2 
Келяв габър               20      20       6      14       -       -       -       -      14       - 
Мъждрян                  160     205      34     171       -       -      62      62     103       6 
Сребролистна липа         10      10       1       9       -       4       1       5       4       - 
Цер                      105     115      15     100       -      41      10      51      49       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни        935    1075     139     936       -     308     124     432     491      13 
%                       87.0   100.0    12.9    87.1       -    28.7    11.5    40.2    45.7     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания        1075    1250     182    1068       5     371     144     520     515      33 
%                       86.0   100.0    14.6    85.4     0.4    29.7    11.5    41.6    41.2     2.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.3.Пробирка 
Черен бор                240     270      66     204      65     103       3     171      30       3 
%                       88.9   100.0    24.4    75.6    24.1    38.2     1.1    63.4    11.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                 13250   15210    1826   13384    1064    5783     151    6998    6235     151 
Бряст                     50      60       6      54       4      23       1      28      25       1 
Габър                     10      10       1       9       1       3       -       4       5       - 
Келяв габър              105     125      39      86       -       -       -       -      82       4 
Мъждрян                   90     100      17      83       -       -      30      30      50       3 
Полски бряст              20      25       3      22       2      10       -      12      10       - 
Полски клен              120     145      18     127      10      56       1      67      59       1 
Полски ясен               35      45       5      40       3      16       -      19      21       - 
Цер                     3730    4245     508    3737     437    1441      39    1917    1781      39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      17410   19965    2423   17542    1521    7332     222    9075    8268     199 
%                       87.2   100.0    12.2    87.8     7.6    36.7     1.1    45.4    41.4     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирка          17650   20235    2489   17746    1586    7435     225    9246    8298     202 
%                       87.2   100.0    12.3    87.7     7.8    36.8     1.1    45.7    41.0     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
игл. Из.заПревръщане     395     460     114     346      70     166      29     265      56      25 
%                       85.9   100.0    24.8    75.2    15.2    36.1     6.3    57.6    12.2     5.4 
шир. Из.заПревръщане   18410   21115    2569   18546    1521    7640     367    9528    8798     220 
%                       87.2   100.0    12.2    87.8     7.2    36.2     1.7    45.1    41.7     1.0 
Общо Из.заПревръщане   18805   21575    2683   18892    1591    7806     396    9793    8854     245 
%                       87.2   100.0    12.4    87.6     7.4    36.2     1.8    45.4    41.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ    100200  114835   19342   95493    7313   30219    5590   43122   50568    1803 
%                       87.3   100.0    16.8    83.2     6.4    26.3     4.9    37.6    44.0     1.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.САНИТАРНА СЕЧ 
Бял Бор                  925    1030     288     742      42     319      31     392     341       9 
Черен бор               4465    5040    1408    3632     200    1565     151    1916    1665      51 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         5390    6070    1696    4374     242    1884     182    2308    2006      60 
%                       88.8   100.0    27.9    72.1     4.0    31.0     3.0    38.0    33.1     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                   950    1055     128     927      21     232      10     263     664       - 
Брекиня                   10      15       3      12       -       3       -       3       9       - 
Източен бук              220     250      31     219       5      55       2      62     157       - 
Източен горун           3520    3970     479    3491      77     871      41     989    2502       - 
Келяв габър              415     535      85     450      12     114       3     129     321       - 
Мъждрян                 1575    1790     210    1580      37     395      18     450    1130       - 
Цер                       20      20       4      16       -       4       -       4      12       - 
Широколистни            6710    7635     940    6695     152    1674      74    1900    4795       - 
%                       87.9   100.0    12.3    87.7     2.0    21.9     1.0    24.9    62.8       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо САНИТАРНА СЕЧ     12100   13705    2636   11069     394    3558     256    4208    6801      60 
%                       88.3   100.0    19.2    80.8     2.9    26.0     1.9    30.8    49.6     0.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ   343125  394000   54301  339699   37344   85496   14468  137308  197268    5123 
%                       87.1   100.0    13.8    86.2     9.5    21.7     3.7    34.9    50.0     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бял Бор                 3105    3450     900    2550     206    1142     297    1645     670     235 
Веймутов бор              15      15       3      12       4       6       -      10       2       - 
Зелена дугласка         2150    2450     641    1809     160     990     252    1402     214     193 
Лъжекипарис               10      10       3       7       2       4       -       6       1       - 
Морски бор                10      10       3       7       2       4       -       6       1       - 
Черен бор              12500   14255    3689   10566    1875    5020     505    7400    2761     405 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ        17790   20190    5239   14951    2249    7166    1054   10469    3649     833 
%                       88.1   100.0    26.0    74.0    11.1    35.5     5.2    51.8    18.1     4.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                126510  143605   14751  128854   13965   43435    2792   60192   67238    1424 
Брекиня                  125     160      21     139      24      22       3      49      90       - 
Бряст                     50      60       6      54       4      23       1      28      25       1 
Бяла акация              795     880     117     763      17     106      61     184     545      34 
Габър                   2100    2490     452    2038      48     589     151     788    1221      29 
Гледичия                 120     130      15     115       1      45       9      55      59       1 
Глог                      10      10       3       7       -       -       -       -       7       - 
Дребнолистен бряст        15      15       3      12       1       3       -       4       8       - 
Дрян                      20      30       3      27       -       -      10      10      16       1 
Източен бук            71060   81580   12980   68600    7992   13534    3681   25207   42565     828 
Източен горун          53280   61070    6701   54369    7927    9016    1567   18510   35289     570 
Келяв габър            16280   21140    6791   14349      12     114       3     129   13634     586 
Клен                      20      20       2      18       2       7       -       9       9       - 
Космат дъб                90      95       9      86       9      32       2      43      43       - 
Мъждрян                11540   13110    2114   10996      37     395    3426    3858    6802     336 
Планински ясен            65      75       7      68       6      24       1      31      36       1 
Полски бряст             115     130      15     115      10      49       1      60      54       1 
Полски клен              135     160      20     140      11      61       1      73      66       1 
Полски ясен             2185    2455     268    2187     225     716      24     965    1202      20 
Сребролистна липа        295     335      40     295      14      94      17     125     168       2 
Трепетлика               255     275      28     247       5      93      18     116     129       2 
Цер                    40085   45780    4695   41085    4769    9906    1644   16319   24315     451 
Черна елша               185     205      21     184      16      66       2      84      98       2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ     325335  373810   49062  324748   35095   78330   13414  126839  193619    4290 
%                       87.0   100.0    13.1    86.9     9.4    21.0     3.6    34.0    51.8     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ   343125  394000   54301  339699   37344   85496   14468  137308  197268    5123 
%                       87.1   100.0    13.8    86.2     9.5    21.7     3.7    34.9    50.0     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

От  предвидената  за  отсичане  стояща  маса  - 394 000 куб.м  (с клони) през десетилетието ще 
се добият следните основни групи сортименти: 

• 37 344  куб.м (9,5%) едра строителна дървесина, 
• 85 496 куб.м (21,7 %) средна строителна дървесина, 
• 14 468 куб.м ( 3,7 %) дребна строителна дървесина, 
• 197 268 куб.м (50 %) дърва,  
• 51233 куб.м (1,3 %) оползотворяема вършина и 
• 54 301 куб.м (13,8 %) отпад.  

 
Посочените сортиментни проценти са средни и са общо за десетилетието. За годишните 

добиви, сортиментното съотношение ще се променя в зависимост от това в какви насаждения ще 
се провежда сечта през съответната година.   

Разпределението на очакваемите добиви по сортименти е извършено чрез сортиментиране 
на добивите с клони по насаждения и е показано в таблица № 32.  
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Табл. № 32 Проценти на разпределяне на очакваемия добив на дървесина по основните 
групи сортименти,от планираните сечи и по дървесни видове  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ 
1.1.Високостъблени  
Благун                  86.0   100.0    11.0    89.0    17.9     7.3     2.0    27.2    60.9     1.0 
Брекиня                 76.2   100.0    13.3    86.7    19.0     5.7     1.9    26.7    60.0       - 
Габър                   90.9   100.0    13.6    86.4    19.1     5.5     1.8    26.4    60.0       - 
Дребнолистен бряст     100.0   100.0    20.0    80.0       -    40.0       -    40.0    40.0       - 
Източен бук             88.9   100.0    10.0    90.0    22.0     6.0     2.0    30.0    59.0     1.0 
Източен горун           86.0   100.0    11.0    89.0    18.0     7.0     2.0    27.0    61.0     1.0 
Келяв габър             74.5   100.0    36.1    63.9       -       -       -       -    63.0     0.9 
Мъждрян                 88.1   100.0    16.8    83.2       -       -    30.1    30.1    50.1     3.1 
Полски бряст           100.0   100.0    20.0    80.0       -    40.0       -    40.0    40.0       - 
Полски ясен             90.0   100.0    10.4    89.6     8.0    32.0     0.8    40.8    48.0     0.8 
Цер                     84.9   100.0    11.1    88.9    17.4     8.2     2.3    27.8    60.2     0.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      73315   84530    9544   74986   15434    5831    2179   23444   50665     877 
%                       86.7   100.0    11.3    88.7    18.3     6.9     2.6    27.8    59.9     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Високостъблени    73315   84530    9544   74986   15434    5831    2179   23444   50665     877 
%                       86.7   100.0    11.3    88.7    18.3     6.9     2.6    27.8    59.9     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.Из.заПревръщане 
Черен бор               89.8   100.0    24.7    75.3    23.7    38.3     1.0    63.1    11.2     1.0 
%                       89.8   100.0    24.8    75.2    23.7    38.3     1.0    63.0    11.2     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  88.5   100.0     9.9    90.1     9.0    33.0     2.0    44.0    45.1     1.0 
Брекиня                 80.0   100.0    12.0    88.0     8.0    32.0     4.0    44.0    44.0       - 
Бяла акация             90.2   100.0    13.3    86.7     2.0    12.0     6.9    20.8    62.0     3.9 
Габър                   84.1   100.0    14.9    85.1     5.4    18.1     3.2    26.7    56.2     2.2 
Гледичия               100.0   100.0    10.0    90.0    10.0    10.0    10.0    30.0    60.0       - 
Глог                   100.0   100.0    30.0    70.0       -       -       -       -    70.0       - 
Дрян                    66.7   100.0    10.0    90.0       -       -    33.3    33.3    53.3     3.3 
Източен бук             83.3   100.0    10.5    89.5     7.6    32.4     1.0    41.0    47.6     1.0 
Източен горун           86.3   100.0     9.9    90.1     9.0    33.0     2.0    44.0    45.1     1.0 
Келяв габър             77.1   100.0    32.3    67.7       -       -       -       -    64.7     3.0 
Клен                   100.0   100.0    10.0    90.0    10.0    35.0       -    45.0    45.0       - 
Космат дъб              94.7   100.0     9.5    90.5     9.5    33.7     2.1    45.3    45.3       - 
Мъждрян                 88.3   100.0    16.8    83.2       -       -    30.1    30.1    50.1     2.9 
Планински ясен          86.7   100.0     9.3    90.7     8.0    32.0     1.3    41.3    48.0     1.3 
Полски бряст           100.0   100.0    10.0    90.0    10.0    30.0       -    40.0    50.0       - 
Полски клен            100.0   100.0    13.3    86.7     6.7    33.3       -    40.0    46.7       - 
Полски ясен             87.7   100.0    10.3    89.7     8.1    31.9     0.8    40.8    48.1     0.8 
Цер                     87.6   100.0    10.0    90.0    10.1    21.1     3.9    35.1    53.9     1.0 
Черна елша              90.2   100.0    10.2    89.8     7.8    32.2     1.0    41.0    47.8     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни     157245  180635   22706  157929   14133   45775    6440   66348   89201    2380 
%                       87.1   100.0    12.6    87.4     7.8    25.3     3.6    36.7    49.4     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Из.заПревръщане  157510  180930   22779  158151   14203   45888    6443   66534   89234    2383 
%                       87.1   100.0    12.6    87.4     7.8    25.4     3.6    36.8    49.3     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ   230825  265460   32323  233137   29637   51719    8622   89978  139899    3260 
%                       87.0   100.0    12.2    87.8    11.2    19.5     3.2    33.9    52.7     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
2.1.Високостъблени  
2.1.1.Прочистки 
Бял Бор                 86.7   100.0    30.7    69.3       -     2.0    38.0    40.0    15.3    14.0 
%                       86.7   100.0    30.7    69.3       -     2.0    38.0    40.0    15.3    14.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                 100.0   100.0    20.0    80.0       -    40.0       -    40.0    40.0       - 
Източен бук             82.5   100.0    18.1    81.9       -    33.2     1.9    35.1    45.9     1.0 
Източен горун          100.0   100.0    16.4    83.6       -    32.7     3.6    36.4    47.3       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни        580     690     124     566       -     229      14     243     317       6 
%                       84.1   100.0    18.0    82.0       -    33.2     2.0    35.2    45.9     0.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки           710     840     170     670       -     232      71     303     340      27 
%                       84.5   100.0    20.2    79.8       -    27.6     8.5    36.1    40.5     3.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.2.Прореждания 
Бял Бор                 90.3   100.0    24.8    75.2     3.2    36.0    11.0    50.1    14.1    11.0 
Зелена дугласка         86.5   100.0    28.8    71.2     1.1    39.1    14.0    54.1     6.0    11.1 
Черен бор               82.4   100.0    24.9    75.1     2.9    36.0    11.1    50.0    14.0    11.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         4725    5495    1418    4077     139    2018     647    2804     665     608 
%                       86.0   100.0    25.8    74.2     2.5    36.7    11.8    51.0    12.1    11.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  91.8   100.0    10.8    89.2       -    37.1     6.9    44.1    44.2     0.9 
Габър                   84.2   100.0    19.3    80.7       -    25.4     7.1    32.5    47.1     1.1 
Гледичия                91.7   100.0    11.7    88.3       -    36.7     6.7    43.3    44.2     0.8 
Източен бук             85.8   100.0    19.9    80.1       -    25.0     7.0    32.0    47.0     1.0 
Източен горун           91.3   100.0    11.0    89.0       -    37.0     7.0    44.0    44.0     1.0 
Келяв габър             81.8   100.0    30.9    69.1       -       -       -       -    65.5     3.6 
Мъждрян                 87.5   100.0    16.4    83.6       -       -    30.3    30.3    50.3     3.1 
Сребролистна липа       87.8   100.0    11.7    88.3       -    37.1     6.8    43.9    43.9     0.5 
Трепетлика              93.6   100.0    10.2    89.8       -    37.4     7.2    44.7    44.3     0.9 
Цер                     90.5   100.0    12.4    87.6       -    37.1     6.7    43.8    43.8       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      45560   52560    9634   42926       -   14177    3760   17937   24457     532 
%                       86.7   100.0    18.3    81.7       -    27.0     7.2    34.2    46.5     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания       50285   58055   11052   47003     139   16195    4407   20741   25122    1140 
%                       86.6   100.0    19.0    81.0     0.2    27.9     7.6    35.7    43.3     2.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.3.Пробирка 
Бял Бор                 90.0   100.0    25.3    74.7    23.8    38.0     0.9    62.7    11.1     0.9 
Веймутов бор           100.0   100.0    20.0    80.0    26.7    40.0       -    66.7    13.3       - 
Зелена дугласка         89.3   100.0    23.0    77.0    13.0    42.0     5.9    60.9    12.0     4.1 
Лъжекипарис            100.0   100.0    30.0    70.0    20.0    40.0       -    60.0    10.0       - 
Морски бор             100.0   100.0    30.0    70.0    20.0    40.0       -    60.0    10.0       - 
Черен бор               89.0   100.0    24.7    75.3    24.0    38.1     1.1    63.1    11.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         6885    7720    1892    5828    1728    2982     136    4846     866     116 
%                       89.2   100.0    24.5    75.5    22.4    38.6     1.8    62.8    11.2     1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  89.3   100.0    11.6    88.4    11.2    15.6     1.8    28.6    58.9     0.9 
Брекиня                100.0   100.0     6.7    93.3    13.3    33.3       -    46.7    46.7       - 
Габър                   79.2   100.0    13.3    86.7     7.5    26.7     0.8    35.0    50.8     0.8 
Дребнолистен бряст     100.0   100.0    20.0    80.0    10.0    10.0       -    20.0    60.0       - 
Източен бук             88.0   100.0    14.9    85.1    17.0    10.0     2.0    29.0    55.1     1.0 
Източен горун           89.3   100.0    11.0    89.0    11.9    12.5     2.0    26.4    61.6     1.0 
Келяв габър             84.6   100.0    31.5    68.5       -       -       -       -    65.4     3.1 
Мъждрян                 86.0   100.0    16.7    83.3       -       -    30.2    30.2    50.2     2.8 
Полски бряст            88.9   100.0    11.1    88.9     7.8    37.8     1.1    46.7    41.1     1.1 
Полски ясен             89.2   100.0    14.5    85.5    16.9    10.2     2.2    29.2    55.4     0.9 
Сребролистна липа       87.5   100.0    12.5    87.5    11.7    11.7     1.7    25.0    61.7     0.8 
Трепетлика              87.5   100.0    10.0    90.0    12.5    12.5     2.5    27.5    62.5       - 
Цер                     93.0   100.0    12.1    87.9    11.6    17.7     1.4    30.7    56.7     0.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      21720   24555    3317   21238    3604    2753     538    6895   14090     253 
%                       88.5   100.0    13.5    86.5    14.7    11.2     2.2    28.1    57.4     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирка          28605   32275    5209   27066    5332    5735     674   11741   14956     369 
%                       88.6   100.0    16.1    83.9    16.5    17.8     2.1    36.4    46.3     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.4.Селекционна 
Благун                  88.0   100.0    10.7    89.3    12.0    12.0     2.1    26.1    62.1     1.1 
Източен бук            100.0   100.0       -   100.0    20.0    20.0       -    40.0    60.0       - 
Източен горун           85.4   100.0    11.0    89.0    12.0    12.0     2.0    26.0    62.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       1795    2090     228    1862     251     251      42     544    1296      22 
%                       85.9   100.0    10.9    89.1    12.0    12.0     2.0    26.0    62.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Селекционна        1795    2090     228    1862     251     251      42     544    1296      22 
%                       85.9   100.0    10.9    89.1    12.0    12.0     2.0    26.0    62.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
игл. Високостъблени    11740   13365    3356   10009    1867    5003     840    7710    1554     745 
%                       87.8   100.0    25.1    74.9    14.0    37.4     6.3    57.7    11.6     5.6 
шир. Високостъблени    69655   79895   13303   66592    3855   17410    4354   25619   40160     813 
%                       87.2   100.0    16.7    83.3     4.8    21.8     5.4    32.0    50.3     1.0 
Общо Високостъблени    81395   93260   16659   76601    5722   22413    5194   33329   41714    1558 
%                       87.3   100.0    17.9    82.1     6.1    24.0     5.6    35.7    44.7     1.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.Из.заПревръщане 
2.2.1.Прочистки 
Бял Бор                100.0   100.0    33.3    66.7       -       -    40.0    40.0    13.3    13.3 
%                      100.0   100.0    33.3    66.7       -       -    40.0    40.0    13.4    13.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                 100.0   100.0       -   100.0       -       -    20.0    20.0    60.0    20.0 
Източен бук             87.5   100.0    10.0    90.0       -       -    27.5    27.5    52.5    10.0 
Източен горун          100.0   100.0    10.0    90.0       -       -    30.0    30.0    50.0    10.0 
Цер                     75.0   100.0    10.0    90.0       -       -    30.0    30.0    50.0    10.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни         65      75       7      68       -       -      21      21      39       8 
%                       86.7   100.0     9.3    90.7       -       -    28.0    28.0    52.0    10.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки            80      90      12      78       -       -      27      27      41      10 
%                       88.9   100.0    13.3    86.7       -       -    30.0    30.0    45.6    11.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.2.Прореждания 
Черен бор               80.0   100.0    24.6    75.4     2.9    36.0    11.4    50.3    13.7    11.4 
%                       80.0   100.0    24.6    75.4     2.9    36.0    11.4    50.3    13.7    11.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  88.5   100.0    10.8    89.2       -    37.3     7.1    44.4    43.8     1.0 
Бяла акация            100.0   100.0    10.0    90.0       -    20.0    10.0    30.0    60.0       - 
Източен бук             88.9   100.0    20.0    80.0       -    26.7     6.7    33.3    46.7       - 
Източен горун           86.7   100.0    11.3    88.7       -    36.7     6.7    43.3    44.0     1.3 
Келяв габър            100.0   100.0    30.0    70.0       -       -       -       -    70.0       - 
Мъждрян                 78.0   100.0    16.6    83.4       -       -    30.2    30.2    50.2     2.9 
Сребролистна липа      100.0   100.0    10.0    90.0       -    40.0    10.0    50.0    40.0       - 
Цер                     91.3   100.0    13.0    87.0       -    35.7     8.7    44.3    42.6       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни        935    1075     139     936       -     308     124     432     491      13 
%                       87.0   100.0    12.9    87.1       -    28.7    11.5    40.2    45.7     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания        1075    1250     182    1068       5     371     144     520     515      33 
%                       86.0   100.0    14.6    85.4     0.4    29.7    11.5    41.6    41.2     2.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.3.Пробирка 
Черен бор               88.9   100.0    24.4    75.6    24.1    38.1     1.1    63.3    11.1     1.1 
%                       88.9   100.0    24.4    75.6    24.1    38.2     1.1    63.4    11.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  87.1   100.0    12.0    88.0     7.0    38.0     1.0    46.0    41.0     1.0 
Бряст                   83.3   100.0    10.0    90.0     6.7    38.3     1.7    46.7    41.7     1.7 
Габър                  100.0   100.0    10.0    90.0    10.0    30.0       -    40.0    50.0       - 
Келяв габър             84.0   100.0    31.2    68.8       -       -       -       -    65.6     3.2 
Мъждрян                 90.0   100.0    17.0    83.0       -       -    30.0    30.0    50.0     3.0 
Полски бряст            80.0   100.0    12.0    88.0     8.0    40.0       -    48.0    40.0       - 
Полски клен             82.8   100.0    12.4    87.6     6.9    38.6     0.7    46.2    40.7     0.7 
Полски ясен             77.8   100.0    11.1    88.9     6.7    35.6       -    42.2    46.7       - 
Цер                     87.9   100.0    12.0    88.0    10.3    33.9     0.9    45.2    42.0     0.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      17410   19965    2423   17542    1521    7332     222    9075    8268     199 
%                       87.2   100.0    12.2    87.8     7.6    36.7     1.1    45.4    41.4     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирка          17650   20235    2489   17746    1586    7435     225    9246    8298     202 
%                       87.2   100.0    12.3    87.7     7.8    36.8     1.1    45.7    41.0     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
игл. Из.заПревръщане     395     460     114     346      70     166      29     265      56      25 
%                       85.9   100.0    24.8    75.2    15.2    36.1     6.3    57.6    12.2     5.4 
шир. Из.заПревръщане   18410   21115    2569   18546    1521    7640     367    9528    8798     220 
%                       87.2   100.0    12.2    87.8     7.2    36.2     1.7    45.1    41.7     1.0 
Общо Из.заПревръщане   18805   21575    2683   18892    1591    7806     396    9793    8854     245 
%                       87.2   100.0    12.4    87.6     7.4    36.2     1.8    45.4    41.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ    100200  114835   19342   95493    7313   30219    5590   43122   50568    1803 
%                       87.3   100.0    16.8    83.2     6.4    26.3     4.9    37.6    44.0     1.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.САНИТАРНА СЕЧ 
Бял Бор                 89.8   100.0    28.0    72.0     4.1    31.0     3.0    38.1    33.1     0.9 
Черен бор               88.6   100.0    27.9    72.1     4.0    31.1     3.0    38.0    33.0     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         5390    6070    1696    4374     242    1884     182    2308    2006      60 
%                       88.8   100.0    27.9    72.1     4.0    31.0     3.0    38.0    33.1     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                  90.0   100.0    12.1    87.9     2.0    22.0     0.9    24.9    62.9       - 
Брекиня                 66.7   100.0    20.0    80.0       -    20.0       -    20.0    60.0       - 
Източен бук             88.0   100.0    12.4    87.6     2.0    22.0     0.8    24.8    62.8       - 
Източен горун           88.7   100.0    12.1    87.9     1.9    21.9     1.0    24.9    63.0       - 
Келяв габър             77.6   100.0    15.9    84.1     2.2    21.3     0.6    24.1    60.0       - 
Мъждрян                 88.0   100.0    11.7    88.3     2.1    22.1     1.0    25.1    63.1       - 
Цер                    100.0   100.0    20.0    80.0       -    20.0       -    20.0    60.0       - 
Широколистни            6710    7635     940    6695     152    1674      74    1900    4795       - 
%                       87.9   100.0    12.3    87.7     2.0    21.9     1.0    24.9    62.8       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо САНИТАРНА СЕЧ     12100   13705    2636   11069     394    3558     256    4208    6801      60 
%                       88.3   100.0    19.2    80.8     2.9    26.0     1.9    30.8    49.6     0.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ   343125  394000   54301  339699   37344   85496   14468  137308  197268    5123 
%                       87.1   100.0    13.8    86.2     9.5    21.7     3.7    34.9    50.0     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Възобновяване и залесяване. 
 
Условията в района на общинските гори са много благоприятни за естественото 

възобновяване на насажденията. Относително еднаквите почвено-климатични условия, са 
предпоставка за относително еднакво, успешно протичане на естественото възобновяване, затова 
подпомагане на възобновяването със залесяване не е предвидено. 

Въпреки това, по различни причини, има насаждения в които, тези процеси протичат по-
бавно, в някои изолирани случаи липсва възобновяване, а в трети - е затруднено от зачимяване 
или наличие на подлес от келяв габър и мъждрян. 

В тези насаждения са предвидени съответни мероприятия за подпомагане, направляване и 
ускоряване на възобновителния процес. 

 
5.1. Подпомагане без залесяване  

 
5.1.1. Изсичане на подлеса 
 
Подпомагането без залесяване ще се извършва чрез изсичане на подлеса.  
Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 

планирана  постепенно-котловинна сеч, за ускоряване появата и развитието на естествен семенен 
подраст. В зависимост от възрастта, височината и диаметъра на подлеса в повечето случаи е 
предвиден материален добив.  

В тези случаи добивите от подлеса са рекапитулирани към съответната възобновителна сеч. 
Изсичане на подлеса е планирано да се извърши на площ от 3894,2 ха. От изсичане на подлеса 
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във високостъблените гори е планиран добив на 3 295 куб.м. с клони, а във издънковите – 26 745 
куб.м. с клони. 

 
5.1.2. Отглеждане на подраста  
 
Отглеждане на подраста е планирано след откриване на подраста при постепенно-

котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на “пънче” на повредения 
желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта двукратно през 
десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 9789,0 ха удвоена площ.   
 
6. Добиви на недървесни продукти и услуги. 
 
6.1. Паша   
 

Пашата на селскостопански животни в горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-
Приморско се извършва след заплащане на цена за календарната година, определена с решение на 
общинския съвет. 

 Забранява се пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир; пашата 
в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните 
източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници; пашата 
в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, 
докато достигнат височина 3 м; пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно 
естественото им възобновяване; пашата на селскостопански животни в дивечовъдните участъци на 
държавните горски стопанства и в ловностопанските райони на държавните ловни стопанства. 

Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която се 
посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта 
се обявява на видно място в сградата на общината. Заповедта се издава при съобразяване с 
ограниченията и забраните, предвидени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на 
защитени територии и защитени зони. 

Пашата е забранена в насаждения и голи площи, категоризирани като ГКВС – заливните 
гори на долното течение на река Ропотамо; чистите и смесени гори на източен горун; гори, 
единствени източници на питейна вода и др.  

Списък на забранените за паша насаждения по землища е представен в Приложенията 
към настоящата записка. 
 

6.2. Добив на сено  
 
Добив на сено може да се извършва от наличните поляни (кръгло 368,0 ха), или около 350 

тона сено, ако се използват всички за тази цел (среден норматив 100 кг/дка за десетилетието). 
 
6.3. Добив на горски плодове, билки и диворастящи гъби 
 
В горската територия, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско е възможно да се добиват 

горски плодове, гъби и билки, като количеството на добивите зависят от тяхното развитие и 
плодоносене, което е в пряка връзка от годишните промени на климатичните условия, 
особеностите на растителната среда, антропогенните фактори и други. 

Ползването на недървесни горски продукти, което представлява добивът на смола, борина, 
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, 
горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, и 
други, както и разпореждането с тях, се осъществява в съответствие с разпоредбите от Глава пета, 
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Раздел втори на ЗГ, при условията и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и 
за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горски територии - общинска 
собственост, се извършват след решение на общинския съвет. 

Необходимо е стопанисващите органи ежегодно да правят справка за видовете попадащи 
под забрана за събиране, както и квотите определени за различните видове лечебни растения. 

Добив на плодове и билки за задоволяване на лични нужди, е разрешен, при което не е 
необходимо издаване на позволително, както и събиране на тарифни такси.  

 
7. Технико-укрепителни съоръжения. 
 
На територията, стопанисвана от ДУСОГ – Приморско не се предвижда строеж на 

технико-укрепителни съоръжения, поради липсата на активни ерозионни процеси.    
 
 8. Строителство на сгради и пътища. 
 
 8.1. Сгради 
  

През десетилетието 2018-2027 година в горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-
Приморско не се предвижда строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради. 
 

8.2. Пътища 
 
 През следващото десетилетие се предвиждат строежи, ремонт и поддръжка на горски 
пътища. 

 
9. Управление и пазене 
 
Към настоящия момент ДУСОГ-Приморско разполага с наличен персонал за управление 

на горската територия, която стопанисва. Съществуващата административна структура е 
представена в таблица № 33. 

 
Табл.№33  Съществуваща административна структура към 01.01.2018 год. 
 

№ по ред номенклатурна длъжност по щат- бр. наличност- бр. 

1 Директор 1 1 
2 Заместник- директор 1 1 
3 Специалист обработка на данни 1 1 
4 Технолог по дърводобива 1 1 
5 Счетоводител 2 2 
6 Лесничей 2 2 
7 Горски стражар 7 7 
8 Шофьор 1 1 
9 ЛКМ работник 8 8 
10 Работник в склад дървен материал 1 1 
11 Началник склад дървен материал 1 1 
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10. Еколого - икономически ефект от горскостопанското планиране. 
 
Екологическият ефект се състои в поддържането и подобряването на полезните функции 

на горите (дърводобивна, защитна, рекреационна) и опазване на биоразнообразието. 
Икономическата ефективност е достигането на целите при оптимално съотношение между 

разходи и стопански резултати. Принципът на икономическата ефективност се спазва при всички 
мероприятия, в т.ч. екологически и естетически. 

Мероприятията предвидени в този план имат за цел да подобрят състоянието и повишат 
продуктивността и другите полезни функции на гората. Разработването на плана на типологична 
основа и установяването на площите на отделните месторастения, дават възможност, съобразно 
целевия състав на месторастенията, най-ефективно да се използва почвеното плодородие. Това ще 
се постигне чрез изпълнение на предвидените в насажденията и културите възобновителни, 
отгледни и санитарни сечи. Изпълнението и на всички дейности свързани с планираните 
странични ползвания, по начин съобразен с изискванията на нормативната база, също ще 
допринесе за повишаване на еколого-икономическия ефект на горскостопанската дейност като 
цяло. 
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Глава VII 
 

Лечебни растения 
 

Законът за лечебните растения- ЗЛР (ДВ бр. 29 от 07.04.2000г.) урежда управлението на 
дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането 
и изкупуването на получаваните от тях билки. 

Разпоредбите на закона се прилагат за видовете лечебни растения, съгласно 
приложението (над 650 вида), независимо от собствеността на територията. 

За опазване на лечебните растения в общинските горски територии се определят 
превантивни и текущи мерки по поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим 
в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро 
жизнено състояние на популациите и ресурсите на лечебните растения. 

Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на 
опазване и ползване, когато ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване. 
Специалният режим на ползване се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра 
на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник” и с която Директора на 
ДУСОГ-Приморско е длъжен да се съобрази при издаване на позволителни за ползване. 

 
Специалният режим, приложен на местно, регионално или национално ниво изисква: 
 
1. налагане на забрана за събиране на билки за определен период от естествените 

находища; 
2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки. 

 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗЛР за диворастящите лечебни растения се забранява: 
 
1. сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането, независимо от 

състоянието и фазата на развитие; 
2.  унищожаването и увреждането на находищата; 
3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или 

изсушено състояние на цели растения или части от тях; събирането на семена, луковици, 
коренища и други репродуктивни органи. 

Съгласно ал. 3, се допускат изключения по ал. 2, т. 1, 3, 4 със заповед на Министъра на 
околната среда и водите, когато екземплярите са предназначени за: 

1. проучвания на научни институции, създаване и попълване на колекции към 
природонаучни музеи, висши учебни заведения, ботанически градини и дендрариуми; 

2.  създаване на насаждения за култивирано отглеждане; 
3.  възстановяване на нарушени популации в естествената им среда или за повторното им 

въвеждане в природата. 
 
Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване на защитени лечебни растения 

в нарушение на чл. 14, ал. 2 и 3, се наказва с глоба до 7000 лв. 
 
 
 
 

1. Описание на срещаните лечебните растения в горската територия, 
стопанисвана от ДУСОГ-Приморско, условията и местообитанията, количеството и 
състоянието на ресурсите.  
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1.1. Дървесни видове 

 
Най-разпространените лечебни растения в ОГ Приморско на първо място се явяват някои 

от срещащите се тук дървесни видове, а именно:  
 
Quercus frainetto Ten.- Благун. Участва в състава на някои смесени ксеромезофитни  или 
ксерофитни гори заедно с цера, зимния дъб и габъра. 
 
Quercus orientalis Liebl. - Източен горун. Той заема по-голямата част от Подпояса на 
нископланинските гори от горун, бук и ела. В съвременната медицина се използуват дъбовите 
кори от стебла и клони не по-дебели от 10 см (дрога Cortex Quercus), обелени рано напролет. 
Ресурсите му са използваеми.  
  
 Fagus orientalis L. –Източен бук. Той се среща най-често в чисти или в смесени мезофитни 
гори със зимен дъб и габър. Състоянието на буковите дървостои е добро. В отделни насаждения 
има суховършия, а по-възрастните гори страдат от гнилоти. С лечебна цел се използува кората от 
клоните или стеблата на по-младите дървета, която съдържа дъбилни вещества, танини и други. 
Ресурсите му са максимално използваеми. 
 
Carpinus betulus L. – Обикновен габър. В насажденията той рядко доминира, а обикновено в 
състава е с по 4-5 десети. Участва в смесени мезофитни или ксеромезофитни насаждения заедно 
с бука и зимния дъб и по-рядко с цера, благуна, липите, явора и други. Заема ниските части на 
склоновете, предимно на северни изложения, на свежи или свежи до влажни месторастения. 
Ресурсите му са използваеми. 
 
Fraxinus ornus L. – Мъждрян. Среща се често, като характерен вид в ксеромезофитни или 
ксеротермни дъбови и смесени гори, но в състава им участва с по 1-2 десети. Като лечебно 
растение, ресурсите му са в много добро състояние, поради това, че мъждрянови кори се събират 
предимно от по-млади дървета. В съвременната медицина се използува обелената рано напролет 
и изсушена кора (дрога Cortex Fraxini). Ресурсите му са използваеми. 
 
Fraxinus exelsior L. – Планински ясен. Среща се по-ограничено от мъждряна, предимно в 
състава на смесени гори заедно със зимния дъб, габъра, явора и по-рядко в букови съобщества, на 
свежи месторастения. От планинския ясен също могат да се добиват лечебни кори, но ресурсното 
им значение е ограничено. 
 
Tiliaceae – Липови 
 
Tilia tomentosa Moench. – Сребролистна липа. Среща се в по-голямата част от територията на 
ОГ-Приморско.  
 
Populus tremula L. - Трепетлика. Единично в състава на бука и дъбовете на по-каменливи 
терени се среща трепетликата, от която също могат да се добиват ценни лечебни дроги. 
Ресурсите са слабо използваеми, имайки предвид разпръснатостта и единичното участие в 
състава на горите.  
 
Pinaceae – Борови 

Pinus silvestris L. – Бял бор. Залесяван е заедно с черния бор, липите, ясена и други в смесени и 
по-рядко в чисти култури, но поради това, че не е в ареала на разпространението си, често страда 
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от съховършия, снеголоми, нападения от насекомни вредители и други болести, загива или е 
заглушаван от издънковите дъбове. Няма определено ресурсно значение, имайки предвид, че 
боровите култури са твърде разпръснати и много трудно могат да се съберат достатъчно големи 
количества борови връхчета, за да имат някакво практическо приложение.  
 
Горскоплодните дървесни видове са разпространени навсякъде в района на стопанството, но 
главно като единични дървета или до 1-2 десети в състава на насажденията.  
 
Prunus avium L. – Дива череша   
Sorbus domestica L - Скоруша 
Sorbus torminalis (L.) Crantz. – Брекиня  
Pirus communis L. – Дива круша   
Prunus cerasifera L. – Джанка  
Sorbus aucuparia L. – Oфика  
Malus sylvestris Mill. – Киселица  
Juglans regia L. – Орех  
 
Състоянието на горскоплодните видове е добро, но ресурсите са твърде разпръснати и в 
незначителни количества, за да имат някакво значение за билкосъбиране.  
 

1.2. Храстови видове 
 

Дъбовите гори в ОГ Приморско са светлолюбиви, рехави, на места с разкъсан склоп, 
което е особено благоприятно за развитието на подлес  от храсти. Повечето от тях са лечебни 
растения:  
 
Betulaceae – Брезови  
 
Corullus avellana L. – Обикновена леска. Тя участва в насажденията като подлес, най-често 
смесена с издънки от мъждрян, габър, бук, дъбове и други и различни видове храсти, като дрян, 
глог и т.н. Видът е ограничено използваем в ресурсно отношение, поради това, че се развива 
главно като подлес и плодоносенето му е затруднено.  
 
Cornaceae – Дрянови 
 
Cornus mas L. – Дрян. Дрянът е другият по-разпространен храст, който влиза в състава на 
подлеса предимно в дъбовите гори. В съвременната медицина се използуват плодовете (дрога 
Fructus Corni), които съдържат глюкозиди, плодови киселини, витамини и други полезни 
вещества. Реалните ресурси от този лечебен вид не са особено големи, защото плодоноси главно 
на по-откритите места, по краищата на горските комплекси, а по-рядко под склопа на 
насажденията. Независимо от това ресурсите му са използваеми. 
 
 
 
 
 
Rosaceae – Розоцветни 
 
Crataegus monogyna Jacq. – Червен глог. Видът е умерено светлолюбив мезофит. Смесен е с 
други видове в подлеса на някои горунови насаждения, но често формира и храстови формации 
извън горите. Използваемите части на червения глог са цветовете и плодовете. Лечебният ефект 
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се дължи на съдържащята се в тях флавоноидна смес, която се прилага при сърдечносъдови 
заболявания. Той плодоноси предимно по периферията на гората и на открити площи, но е 
доста продуктивен и има значителни потенциални ресурси от цвят и плодове.  
 
Rosa canina L. – Обикновена шипка. Разпространена е заедно с други видове шипки в подлеса 
на насажденията и в храстовите формации извън тях, но се среща повече, като единичен вид. 
Видовете шипки са трудно различими, но плодовете на всички се употребяват както в 
официалната, така и в народната медицина. Използуват се узрелите тъмочервени шипки (дрога 
Fruktus Rosaе), които съдържат изключително много витамин С. Среща се по цялата площ на 
стопанството, но с ниска плътност и поради това ресурсите са неизползваеми. 
 
Rubus caesins L. – Къпина. Къпините са полухрасти, които трудно виреят под склопа на 
насажденията, но много бързо се развиват и разпространяват, когато намерят благоприятни 
условия. Образуват храстови формации главно около пътищата или по по-оголените места. 
Плодовете им се отличават с вкусовите си качества и със високото съдържание на витамини. 
Големи количества къпини тук обаче, не могат да се събират. Освен плода, като билкова дрога се 
ползуват и листата на къпините, които съдържат флавони, органични киселини, минерални 
соли, танини и т.н.  
 
Prunus spinosa L – Трънка. Нисък, силно разклонен храст със скъсени клонки, превърнати в 
бодли.Плодовете са тъмносини, кълбовидни. Съдържат голямо количество танини и органични 
киселини. Чаят от изсушени плодове се използва при вътрешни кръвоизливи и болки в стомаха 
като действа затягащо. Среща се край пътищата и храсталаците по цялата територия на 
стопанството. Използват се узрелите плодове / дрога Fructus Pruni/. Ресурсите са използваеми. 
 
Anacardiaceae – Анакардиеви 
 
Cotinus coggugria Scop. – Смрадлика. Расте по сухи и каменисти  почви из храсталаци и 
дъбови гори предимно върху варовити скали. Образува и самостоятелни вторични съобщества 
на мястото на унищожените дъбови и други гори. Тя е светлолюбив ксерофит и хазмофит, 
калцифилен вид. Използваемата част са листата (дрога Folia Cotoni), които могат да се събират от 
юни до август месец. Те имат противовъзпалително и антисептично действие, което се дължи на 
съдържащите се в тях до 25 % дъбилни вещества и етерични масла. Ресурсите са силно 
ограничени, а и трябва да се знае, че видът е отровен. 
 
Caprifoliaceae – Бъзови 
 
Sambucus nigra L. – Черен бъз. Видът се среща единично около деретата на по-влажни места 
или в храстови съобщества около камионните пътища. 
За медицински цели се използуват всички части на растението, но по-често цветовете и 
корените, а по-рядко плодовете, листата и кората. Цветовете се берат преди пълното им 
разцъфтяване – май-юни, а плодовете след - пълното им узряване – август-септември. В големи 
количества растението е отровно. Ресурсите му са слабо използваеми. 
Rhamnaceae 
 
Parilurus aculeatus – Драка. Бодлив храст с елипсовидни листа и жълти цветчета. Плодът е 
крилато орехче. Расте върху припечните склонове на скалисти почви.  

 
Mespilus 
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Mespilus germanika (L.)- Мушмула. Храст или ниско дъвче, високо 3-6 м, с тъмно зелени 
отдолу бяло окосмени листа.Цветовете са бели и едри, а плoдовете червенокафяви с 4-5 
кокички.Узряват през септември, но остават и след лестопада през ноември. В диво състояние у 
нас се среща само в Странджа планина, където расте като подлес на по-влажни богати 
месторастения. Плодовете се използват при стомашно-чревни разтройства, бъбречни колики, 
при болести на жлъчката и черния дроб. 
 
1.3. Лиани и паразитни видове 
 
Освен дървесни и храстови видове в медицината се използуват и някои паразитни растения и 
лиани:  
Araliaceae – Аралиеви 
 
Hedera helix L. – Бръшлян. Единични растения се срещат смесени ксеромезофитни дъбови 
гори, с участието на цер и благун и по-рядко на скални терени в келявгабърови и храсталачни 
съобщества. Той покрива не само свободната от растителност повърхност, но и с помощта на 
адвентивните си корени обвива отделни дървета. Може да се намери по цялата площ на 
стопанството. Растението е отровно. Ресурсите му са неизползваеми. 
 
Loranthaceeae 
 
Loranhus europaeus.Jacq. - Черен имел европйски. Паразитно растение с топчеста закръглена 
корона с лопатовидни опадливи листа. Цветовете му са жълтозелени. Плодът е ягода. Чедният 
имел нанася големи вреди на дърветата-гостоприемници. При покълването на семето се образува 
специален конусовиден израстък, който прониква радиално в дървесината на живото дърво.От 
основата му ежегодно се появяват странично в новите годишни пръстени разклонения, които 
имат способноста да дават нови стъбла. Черният имел е медоносно растение и се използва при 
високо кръвно налягане. 
 
Ranunculaceae – Лютикови 
 
Clematis vitalba L. – Обикновен повет. Расте из горите и храсталаците предимно на влажни 
места. Среща се най-често на периферните части на съобществата, тъй като е светлолюбив 
мезофит. В свежо състояние е отровен. В съвременната медицина се употребяват листата (дрога 
Folia Clematis vitalbaе), корените (дрога Radix Clematis vitalbaе)и цветовете (дрога Flores Clematis 
vitalbaе). Ресурсите му на територията на станцията са слабо използваеми. 
 

 
 
 
 
 
 
1.4. Тревни видове 

 
Много ценни билки са и някои тревисти растения, които се срещат в района: 

 
Asteraceae – Сложноцветни 
 
Fragaria vesca L. – Горска ягода. Среща се сравнително често в чисти или смесени дъбови 
гори, както и по поляните. Расте в смесени съобщества с други тревни видове и в самостоятелни 
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формации. Плодовете имат много добри вкусови качества и могат да се събират през юни и юли 
месец за варене на сладка, сиропи и други. С лечебна цел се употребяват листата (дрога Folia 
Fragariae), които съдържат витамин С, флавоноиди, етерични масла, силициева киселина и други. 
Ресурсите им са максимално използваеми, но са твърде разпръснати по територията на ОГ-
Приморско. 
 
Achillea millefolium L. - Бял равнец. Образува цяла група: влакнест бял равнец (A. Setacea Waldst. 
Et Kit.), панонски (A. Panonica Sceele), обикновен бял равнец (A. Collina) и полския (A. crithmifolia). Главно се 
събира дрога от влакнестия бял равнец и по-малко от другите. Събират се цветове и стръкове с 
цветове. Цъфти от май до септември. Среща се повсеместно из ливади, поляни и храсталаци в 
горските територии. Ресурсите са максимално използваеми.  

Cichorium intybus L. - Синя жлъчка (цикория). Цикорията е една от най-масово 
разпространените билки в цялата страна. Разпространено е в цялата страна - 0 до 1500м 
надморска височина. Като светлолюбив мезофит, расте навсякъде. Обитава изоставени и 
рудерализирани терени, буренясали площи край селища и пътища, като плевел в изоставени или 
обработваеми ниви. В съвременната медицина се използва коренът (дрога Radix Cichorii), който 
се изважда през есента. Ресурсите му на теритирията на горското стопанство  са използваеми. 
 
 Taraxacum officinale Web. – Глухарче. Разпространено е в цялата страна по тревисти места, 
край пътища, много често като бурен, но и култивирано като декоративен вид в паркове и 
градини. Цъфти през целия вегетационен сезон – от март до ноември. В съвременната медицина 
се използва коренът (дрога Radix Taraxaci), а от листата му напролет може да се прави салата, 
поради високото им съдържание на витамини. Може да се събира неограничено навсякъде на 
територията на горското стопанство, главно по поляните и голините. 
 
Tussilago farfara L. – Подбел. Видът се среща повсеместно в цялата страна. Заема особено често 
рудерализираните терени – изкопи и насипи край шосета и камионни пътища, влажни брегове 
край реки и канали, дворове и строежи. Той е светлолюбив мезофит и хигромезофит. В 
народната медицина се използва от дълбока древност. С фармацевтична цел се употребяват 
младите листа (дрога Folia Farfarae), които се събират заедно с дръжките от май до август. 
Сварени на чай, те имат отхрачващо и противовъзпалително действие. На територията на 
горското стопанство  го има навсякъде. Ресурсите са използваеми. 
 
Liliaceae – Кремови 
 
Colchicum autumnale L. – Есенен мразовец. Среща се нарядко в горския фонд, главно по 
поляните и по ливадите около селата. Цъфти през септември-октомври. В съвременната 
медицина се използуват семената (дрога Semen Colchici) и грудките (дрога Bulbus Colchici). 
Растението е отровно.  
 
Solanaceae – Картофови 
 
Atropa belladonna L. - Лудо биле. Това е една от най-отровните билки в страната. Расте в 
подлеса на буковите гори и по–рядко по голите площи или край пътища, в разсветлени места с 
достатъчна почвена и въздушна влага. Тя е термофит, срещащ се сравнително рядко и 
характеризиращ се с подвижност на местообитанието. Ресурсите в района на практически са 
неизползваеми. 
 
Lamiaceae – Устоцветни 
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Mentha spicata L. - Обикновена мента. Расте по влажни тревисти места край реки и дерета. 
Видът е много полиморфен. У нас има повече от 10 вида мента, които съдържат ментол и 
ментово масло, но медицинската мента не се среща в диво състояние, а е получена от 
кръстосването на диворастящи видове. Видовете от групата се култивират и като подправки. 
Ресурсите на територията на стопанството са малко използваеми. 
 
Thymus Montana W.K. – Планинска мащерка. Многогодишно тревисто растение с 
четириръбесто стъбло. Листата са дребни, ланцетовиди, срещуположно наредени. Цветовете – 
червеникави. Употребява се цялото растение без коренището.  Действа благотворно върху 
сърцето, стомаха и при възпаление на белите дробове. Среща се по припеците и ливадите върху 
цялата площ на стопанството. Ресурсите й са използваеми.   
 
Origanum vugare L. – Лечебен риган. Среща се навсякъде по открити места, поляни и 
изредени гори, но предимно на малки групи. Употребяват се цветоносните връхни части на 
растението (дрога Herba Origanii) както в съвременната, така и в народната медицина. Ресурсите 
му са използваеми. 
 
Teucrium chamaedrys L. – Обикновено подъбиче. Расте предимно на сухи до свежи 
местообитания, в смесени гори от зимен дъб, цер, мъждрян и по-рядко габър. Поради малката 
биомаса на индивидите възможностите за събиране са ограничени. 

 
Geraniaceae – Здравецови 
 
Geranium macrorizum L. – Обикновен здравец. Видът е разпространен успоредно с другите 
видове здравец по цялата територия на стопанството, но въпреки това ресурсите му имат 
ограничено значение, защото навсякъде се срещат единични растения. Предпочита по-сенчести 
места и добре се развива под склопа на насажденията. 
 
Geranium sangiuneum L. – Кървавочервен здравец. За разлика от обикновения здравец, 
кървавочервеният предпочита ксеромезофитни или ксеротермни дъбови, келявгабърови или 
смесени гори, предимно по сухи и каменливи терени. Поради това, че навсякъде се срещат 
единични растения, няма ресурсно значение. 
 
Primulaceae 
 
Primula veris L. – Лечебна иглика. Видът е поставен под режим за опазване и регулирано 
ползуване от Закона за биологичното разнообразие в България. Могат да се намерят единични и 
по-рядко групи растения в окрайнините на дъбовите гори и по горските поляни. Ресурсите са в 
достатъчни количества, но събирането на билката трябва да става под строг контрол. 
 
Primula acaulis (L)- Безстъблена иглика. Червени или жълти цветове. Цветните дръжки 
излизат направо от коренището. Расте по влажните места в широколистните гори.  
 
Cyclamen coum mill – Пролетно ботурче. Многогодишно тревисто растение с бъбрековидни 
листа , червени цветове и коренови грудки. Цъфти рано на пролет. Лечебни са грудките, но е 
защитен вид и няма ресурсно значение. 
 
Hypericaceae – Звъникови 
 
Hypericum perforatum L. – Жълт кантарион (лечебна звъника). Жълтият кантарион е 
светлолюбив вид – ксерофит или ксеромезофит. Среща се навсякъде по откритите места и в 



132 

 

горския фонд на територията на стопанството. Той е международно признато и търсено лечебно 
растение. За разлика от много други райони в България, тук жълтият кантарион не е бил 
унищожително обиран през миналите години и находищата му са сравнително запазени. 
Ресурсите му са използваеми. 
 
Gentianaceae - Тинтявови 
 
Centaurium erythraea Rafn. - Червен кантарион. Расте на сухи тревисти места и горски поляни. 
Цъфти от юни до септември. За лечебна цел се използват цъфтящи стръкове, отрязани на около 
15-20 см от върха. Билката се прилага при безапетитие, възпаление на стомаха и черния дроб. 
Външно се използва при бавно зарастващи рани.  
 
Plantaginaceae - Живовлекови 
 
Plantago lanceolata L.- Теснолистен живовляк. Расте из ливадите край реките и по поляните и 
другите голи площи в горския фонд. Той е светлолюбив и студоустойчив мезофит. Наличните 
запаси са сравнително големи и могат да се използуват. Успоредно с него, но доста по-рядко на 
тази надморска височина, се среща и широколистния живовляк (Plantago major L.). Сокът от 
листата и на двата вида се използува с противовъзпалителна цел. 
 
Pteridophyta - Папратови 
 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – Орлова папрат. Среща се по умерено влажни тревисти и 
храсталачни места в покрайнините на горите и в поизредените участъци, горските поляни, на 
стръмни скатове. Мезофит, често вторичен едификатор, формиращ мощни тревни съобщества 
самостоятелно или по–рядко с обикновената  полевица  и други видове в габърово–горуновия, 
буковия и отчасти и иглолистния пояс. Предпочита песъчливи почви и силикатна скална 
подложка. Ресурсите му за района са максимално използваеми.  
 
Polypodium vulgare L. – Сладка папрат. Тя е светлолюбив мезофит. Може да се намери на 
отделни места върху влажни скали в сенчестите букови гори. Популациите й имат ниска 
възобновителна способност и ресурсите й са много ограничени.  
 
Phielitis scolopendrium (L) Волски език. Папрат с продълговато ланцетни листа. Групите 
спорангии са линейни, коренищата са дебели и покрити на гъсто с люспи.  

 
 
 
 
Scrophulariaceae – Живеничеви 

 
Veronica officinalis L. – Великденче. Видът е сенколюбив мезофит и се среща под склопа на 
насажденията. Цъфти от май до август месец и тогава се събира надземната му част (дрога Herba 
Veronicae), която се употребява в медицината. Ресурсите са използваеми, макар че е 
разпространен предимно като отделни индивиди. 

 
Violaceae – Теменугови 

 
Viola tricolor L. – Трицветна теменуга. Среща се навсякъде по теритирията на ОГ-Приморско, 
но предпочита откритите места. Тя е светлолюбив, студоустойчив мезофит. В съвременната 
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медицина се използува надземната част (дрога Herba Violaе tricoloris). Ресурсите й са в достатъчни 
количества. 
 
Ruscus acualeatus – Бодлив залист. Вечно зелен полухраст. Филокладиите са дребни, 
тъмнозелени и островърхи с бодли на върха. Плодът е червена ягода. Расте предимно в 
ксеротермните дъбови гори. 
 
Brassicaceae - Кръстоцветни 

Capsella bursa-pastoris Med. - Овчарска торбичка. Видът е бурен, рудерално и плевелно 
растение, разпространено из цялата страна. В района на стопанството обитава повечето голи 
площи, като съставна част на тревните съобщества. Може да се събира навсякъде, но растенията 
са с много малка биомаса. Бере се по време на цъфтежа от май до август. В съвременната 
медицина се използва надземната част (дрога Herba Bursae pastoris). Лечебният ефект се дължи на 
съдържащите се в нея многобройни биологично активни съставки.    

Caprifoliaceae – Бъзови 

Sambucus ebulus L. – Тревист бъз (бъзак). Видът най-често се среща в горите по по-влажни и 
сенчести места, но се настанява и по поляни, пустеещи буренясали площи, край пътища и 
слогове, включително и в селищата. В съвременната медицина се използват плодовете (дрога 
Fruktus Ebуli), коренът (дрога Radix Ebуli) и цветовете (дрога Floers Ebуli). Намира широко 
приложение и в народната медицина. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Euphorbiaceae - Млечкови 

Euphorbia amygdaloides L. – Горска (бадемолистна) млечка. Горската млечка се намира 
сравнително често. Добре вирее под склопа на букови насажденията на свежи и влажни 
месторастения. Не образува гъсти популации, а по-скоро се срещат единични екземпляри. 
Растението намира приложение главно в народната медицина. Ресурсите му са използваеми. 

Euphorbia cyparissias L. - Кипарисова (обикновена) млечка. Кипарисовата млечка 
предпочита голите места. Масово се среща по ливади и изоставените земи. В медицината се 
използва цялата надземна част (дрога Herba Euphorbiae cyparissias). Ресурсите са използваеми. 

Fabaceae – Бобови (Пеперудоцветни) 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. – Космат зановец. Среща се често като характерен вид за 
ксеротермните гори, предимно в разсветлените им части и сред храсталаците. Той е особено 
ценно медоносно растение и в пчеларската литература е известен под името ”зайча метла”. 
Ресурсите му са използваеми, но растението не е многочислено, в популациите в които се среща. 

Trifolium pratense L. – Червена детелина. Червена детелина може да се намери из влажни 
ливади, пасища и тревисти места в цялата страна.  На територията на горското стопанство  се 
среща, предимно на светли места, по поляните, дивечовите ниви, просеките. За медицински цели 
се употребяват изсушените цветове (дрога Flores pratensаe), които се берат през май и юни.  

Ranunculaceae – Лютикови 
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Helleborus odorus L. - Кукуряк. Среща се доста често рано напролет, като характерен вид за 
дъбовите гори, но добре вирее и под букови дървостои, като сенкоиздържлив мезофит. 
Лечебният ефект на растението се дължи на сърдечно-действащите глюкозиди, съдържащи се в 
корените (дрога Rhizoma et Radix Hellebori), но трябва да се ползва само по лекарско указание, 
защото е отровно. Ресурсите са в задоволителни количества. 

 
2. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебните 

растения, за осигуряване на устойчивото им ползуване и опазване на ресурсите. 
 

Извършваните, през изминалия ревизионен период горскостопански мероприятия не са 
довели до влошаване на месторастенията на лечебните растения.  
 

3.       Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове. 
 

С цел осигуряване на устойчивото им ползване, естествените находища на лечебните 
растения трябва да се опазват от увреждане и унищожаване. Опазването включва система от 
мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие на лечебните растения и на 
запазване количеството и качеството на техните ресурси. Опазването включва и поддържането и 
съхраняването на естествените им местообитания. Не се допуска разораването на находищата на 
тревните видове. 

Необходимо е стопанисващите органи ежегодно да правят справка за видовете попадащи под 
квотен режим и съответните количества. 

Подробно, горепосочените мерки и изисквания са заложени в Наредба №2 на МОСВ /ДВ. 
бр.14 от 20.01.2004г./ за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 
лечебни растения. 

 
4.      Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 

управление с цел устойчиво ползуване на лечебните растения в тях. 
 
Съвместно с РИОСВ-гр.Бургас, могат да бъдат определени територии и регламентиран 

съответен режим на опазване за находищата на различните видове лечебни растения. 
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Глава VIII 
 

Оценка за съвместимост на проектираните в горскостопанския план 
мероприятия с предмета и целите на Защитените зони по „Натура 2000“, 

обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие. 
 

Настоящата глава е разработена съгласно писмо № 92-406/26.10.2009 год. на 
Изпълнителната агенция по горите и по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони.  
  Планираните мероприятия са съобразени със съответния режим за управление и 
опазване. 

Горскостопански план се  изготвен по Наредба № 18/7.10.2015 г., за инвентаризация и 
планиране в горските територии и на основание сключен договор от 326/06.12.2017 год. в гр. 
София между „Пролес-инженеринг“ ООД и Община Приморско за изработване на 
горскостопански план на горските територии, стопанисвани от община Приморско.  
 

1. Име и местонахождение на  горскостопанската единица. 
 
При сегашната горско-административна структура горските територии, собственост на 

Община Приморско попадат в териториалния обхват на три горски и едно ловно стопанство – 
ТП „ДГС Ново Паничарево“ , ТП „ДГС Бургас“, ТП „ДГС Царево“ и  ТП „ДЛС Ропотамо“, 
РДГ-Бургас. Установената обща площ  възлиза на 14 218,1 ха . 

ДУСОГ-Приморско е първото общинско стопанство в България, което получава 
Сертификат по Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите).  

Основните изисквания на Сертификацията са свързани с опазване на вододайните зони 
и речните течения, уязвимите и застрашените от изчезване видове и екосистеми, културата и 
поминъка на местното население, стриктен контрол на ползването от горите. Горите, 
стопанисвани от ДУСОГ-Приморско отговарят на пет от шестте критерия, определени от 
Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, 
изготвено от WWF-DCP-2005 год. 

Съобразно критериите на сертификацията и изискванията на Наредба № 18/07.10.2015 
год., горските територии, стопанисвани от ДУСОГ- Приморско се разделят по функционална 
категория, както е представено в таблица № 1. От същата таблица е видно че 82,1 % от горите в 
общината са със защитни и специални функции. 

 
Табл. № 1 Разпределение на площта и запаса с клони в горските територии, 

взависимост от функционалната категория 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функция   В др.катег.    Площ             Запас  
в пълният им обхват         ха         %        ха        ха     %       куб.м       %  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Стопански функции       2552.8      17.9         -    2552.8    18.0    374150    14.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
БИСД                         -         -    1220.5    1220.5     8.6    118660     4.4 
Вододайна зона           253.2       1.8    5801.1    6054.3    42.6   1580955    59.0 
Защ. ив. шосе 2-3кл.      23.9       0.2     118.0     141.9     1.0     20615     0.8 
Защитна ивица река           -         -      86.7      86.7     0.6     14425     0.5 
Защитна ивица язовир         -         -      25.5      25.5     0.2      3280     0.1 
Нелесопригодна площ          -         -      12.5      12.5     0.1         -       - 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ     277.1       2.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функция   В др.катег.    Площ             Запас  
в пълният им обхват         ха         %        ха        ха     %       куб.м       %  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ГВКС                     363.4       2.6    4778.7    5142.1    36.2   1380275    51.5 
Гори-фаза на старост     117.3       0.8     589.9     707.2     5.0    111025     4.1 
Горска семепр. база          -         -     412.9     412.9     2.9    147320     5.5 
Защитена местност        585.2       4.1         -     585.2     4.1     56150     2.1 
Курортна гора             12.3       0.1     992.0    1004.3     7.1     96570     3.6 
Местообит. BG0000208    5533.9      38.9         -    5533.9    38.9   1499715    56.0 
Местообит. BG0001001    3935.6      27.7     516.3    4451.9    31.3    581575    21.7 
Прир.забележителност         -         -      19.6      19.6     0.1         -       - 
птици BG0002041              -         -    1650.2    1650.2    11.6    170345     6.4 
птици BG0002077          840.5       5.9      68.9     909.4     6.4    101230     3.8 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНК.   11388.2      80.1 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ЗАЩИТНИ И СПЕЦ.   11665.3      82.1 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ    14218.1     100.0 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Характеристика на горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско, 

попадащи в обхвата на защитените зони, обявени по реда на чл. 3 от ЗБР. Планирани 
горскостопански мероприятия и указания за провеждането им, спрямо режимите за 
опазване и ползване в съответните защитени зони. 

 
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА 

МРЕЖАТА НАТУРА 2000 
Изграждането на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в страните от ЕС 

като част от паневропейската екологична мрежа, е пряко следствие от общата екологична 
политика на ЕС, както и Конвенцията за биологично разнообразие от Рио де Жанейро (1992). 
Основната цел на НАТУРА 2000 е да осигури условия за защита и оцеляване на  най-ценните и 
застрашени видове и  местообитания за Европа. Защитените зони, или т.нар. „НАТУРА места“, 
се определят в съответствие с две основни (заопазването на биологичното разнообразие) 
директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, известна с краткото си име Директива за хабитатите 
(местообитанията), и Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици (заменена с 
Директива 2009/147/ЕО през 2009 г.), известна като Директива за птиците. Обект на защита по 
двете директиви са около 140 типа природни хабитати  (местообитания) и над 600 вида растения 
и животни, които са от значение за Общността. Страните членки са длъжни  да установят 
разпространението на тези местообитания и видове в своите територии  и да поставят част от 
тях под защита, както и да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване. Резултатът 
трябва да бъде функционално единна мрежа от ключови територии за опазване на видовете и 
местообитанията. НАТУРА 2000 се състои от два вида зони: 

• специално защитени зони (СЗЗ) – за птиците; 
• зони под специална защита (ЗСЗ) – за местообитанията и видовете. 
 
В Доклада за определяне на ГВКС са представени пет типа местообитания по EUNIS, 

отговарящи на критериите на ВКС 3, които са установени на територията на общинските гори. 
Спрямо тях, по Приложение 5 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за съответните насаждения са 
определени и видовете гори и хабитатите по Натура 2000. Това са съответно: 

- Helleno-Balkanicash-oak-alderforests (Longosforests), Заливни лонгозни гори с 
участие на летен дъб (Quercus robur), полски ясен (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) и полски 
бряст (Ulmus minor), и наличие на лиани – Smilax excelsa, Periploca graeca, Clematis vitalba, Hedera 
helix, Tamus communis, Vitis vinifera subsp. Sylvestris; (Местообитание по EUNIS G1.2232, 
хабитат по Натура 2000 - 91FO)  

- Southern Helleno-Balkanic swamp alder woods, Заливни гори на черна елша 
(Alnus glutinosa), срещащи се в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския 
басейн. На места са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което имат 
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характер на „галерии”. В някои участъци субедификатор е полският ясен (Fraxinus 
oxycarpa),(Местообитание по EUNIS G1.413, хабитат  по Натура 2000 - 91EO) 

-  Stranja oriental beech forests , Гори с доминиране на източен бук (Fagus 
orientalis) в Странджа. Характерни видове: Rhododendron ponticum, Daphne pontica, Ilex colchica, 
Laurocerasus officinalis, Vaccinium arctostaphylos, Cyclamen coum, Primula vulgaris ssp. sibthorpii, 
Salvia forskaohlei, Symphytum tauricum, Trachystemon orientalis (G1.6E12, 91SO) 

- Eastern sub- Mediterranean white oak woods, Гори от космат дъб (Quercus 
pubescens) – чисти или смесени с други термофилни видове; Гори от космат дъб – чисти или 
смесени с други термофилни видове (G1.7371; хабитат по Натура 2000 – 91HO или 91АА под 
800 м) 

- Stranja [Primula rosea]-[Quercus polycarpa] forests, Чисти и смесени гори на 
източен горун (Quercus polycarpa) в Странджа и Източна Стара планина, (G1.76A41, 91MO) 
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1.  Гори в защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания BG0000208 „Босна“, обявена с Решение 661/16.10.2007 год. на год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.85/23.10.2007 год. – обща площ 5533,9 ха  от 
която залесена 5458,0 ха и незалесена 75,9 ха. Включва отдели и подотдели, всички в 
териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“:  

 
14 б, в, г, д, 1, 3, 4. 15 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 16 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и. 17 а, б, в, 1. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 2. 21 а, б, в, г, 1, 3. 
22 а, б, в, г, д, 2. 23 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 3. 24 к, л. 40 а, б, 
в, г, д, е, ж, з. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 42 а, б, в, г, д, е, 
ж, з. 43 а, б, в, г, д, е, ж. 44 а, б, в, г, д, е, 1. 64 а, б, в, г, д, е, 
ж. 65 б, в, г, д, е, ж, з, и. 66 б, в, г. 67 а, б, в, г, д. 68 а, б, в.  
69 а, б, в, г, д, е, ж. 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м. 71 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 3. 72 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 73 а, б, в, г, 
д, е. 74 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 3. 75 а, б. 78 а, б, в, г, д, е.  
79 а, б, в, г, д, е. 80 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 81 а, б, в, г, д, е, 
ж, з. 82 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 83 а, б, в, г, д, е, ж, з. 84 б, в, г, д, 
1. 85 а, б, в, г. 86 а, б, в, г, д, е, ж. 87 а, б, в, г, д, 1. 88 а, б, в, 
г, д, ж, з, 1. 89 а, б, в, г, д, 1. 90 а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, 1, 2, 
4, 5. 91 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 92 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 93 а, 
б, в, г, д, е, ж, 2. 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 95 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, 1. 96 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л. 97 а, б, в, г, д, е, 
ж, 1, 2. 98 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 3. 99 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, 1. 100 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 101 а, б, в, г, д, е, 1.  
102 а, б, в, г, д, е. 103 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 104 а, б, в, г, д, 
е, ж, 1. 105 а, б, в, г, 2, 3, 5. 106 а, б, в, г, 1, 2. 107 а, б, в, г, д, 
2. 108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с. 109 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, 2, 4. 110 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 
111 а, б, в, г, д, е, ж. 112 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1. 113 а, 
б, в, г, д, е, ж. 114 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 115 а, б, в, г, д, е. 116 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 4. 117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, 3, 4. 118 а, б, в, г, д, е, ж. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 
4. 120 а, б, в, г, д, 2, 3, 4. 121 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2. 122 а, 
б, в, г, д, е, 1. 123 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м. 124 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к. 125 а, б, в, г, д, ж, з. 126 а, б, в, г, д, е, з, и, к. 127 а, 
б, в, г, д, е, з, и, к. 128 а, б, в, г, д, е, ж. 129 а, в, г, 2, 3. 130 а, 
б, в, г, д, е, ж. 132 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м. 133 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 2. 134 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4. 135 а, б, в, г, д, е, 1. 
136 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 137 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2. 138 а, 
б, в, г, д, е, 2. 139 а, б, в, г, д, е, ж, 3. 140 а, б, в, г, д. 141 а, б, 
в, г, 1, 3. 142 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 143 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 
144 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 145 а, б, в, г. 146 а, б, в, г, д, 1. 
147 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 148 а, б, в, г. 149 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, м. 150 а, б, в, е, ж, з, и, к, 1. 151 в, е. 152 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, к, 1, 2, 3, 4. 153 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 4. 154 а, б, в, г, 2, 3.  
155 а, б, в. 156 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 157 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, 1. 158 а, б, в, г, д, е, ж, 2. 159 а, б, в, г, д, е, ж. 160 а, б, 
в, г, д, е, ж, з. 161 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 162 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, 1, 4. 163 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 164 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 179 в, г, д, 1. 181 в, г, д, 2. 183 а, б, в, г, 
д, е, 1, 2, 3. 184 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 185 в, г, 
д, е, ж, з, и, л, 1, 2, 3. 188 а, б, 1. 189 д, 5. 190 а, б, в, г, 1, 3, 4. 
191 а, б, в, г, д, е, ж, и, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. 192 а, б, в, г, 1. 
193 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 5. 194 а, б, в, г, д, ж, з, и, м, 1, 2, 3, 4. 
195 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 196 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 204 а, в. 207 в. 
209 а, б, в, 1, 2, 3. 231 в. 304 д. 316 в. 324 з, 1. 329 г, д, е. 331 в.  
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     В това число: 
 
     - Вододайна зона:14 б, в, г, д, 1, 3, 4. 15 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 16 
а,б, в, г, д, е, ж, з, и. 17 а, б, в, 1. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 2. 21 
а, б, в, г, 1, 3. 22 а, б, в, г, д, 2. 23 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 3. 
24 к, л. 40 а, б, в, г, д, е, ж, з. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 42 
а, б, в, г, д, е, ж, з. 43 а, б, в, г, д, е, ж. 44 а, б, в, г, д, е, 1. 64 
а, б, в, г, д, е, ж. 65 б, в, г, д, е, ж, з, и. 66 б, в, г. 67 а, б, в, г, 
д. 68 а, б, в. 69 а, б, в, г, д, е, ж. 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м. 71 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 3. 72 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 
73 а, б, в, г, д, е. 74 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 3. 75 а, б. 78 а, 
б, в, г, д, е. 79 а, б, в, г, д, е. 80 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 81 а, 
б, в, г, д, е, ж, з. 82 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 83 а, б, в, г, д, е, ж, з. 
84 б, в, г, д, 1. 85 а, б, в, г. 86 а, б, в, г, д, е, ж. 87 а, б, в, г, д, 
1. 88 а, б, в, г, д, ж, з, 1. 89 а, б, в, г, д, 1. 90 а, б, в, г, д, з, и, 
к, л, м, 1, 2, 4, 5. 91 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 92 а, б, в, г, д,  
е, ж, з, 1. 93 а, б, в, г, д, е, ж, 2. 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 
95 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 96 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л. 97 
а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 98 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 3. 99 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 100 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 101 а, б, в, 
г, д, е, 1. 102 а, б, в, г, д, е. 103 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 104 а, 
б, в, г, д, е, ж, 1. 105 а, б, в, г, 2, 3, 5. 106 а, б, в, г, 1, 2. 107 а, 
б, в, г, д, 2. 108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с. 109 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, 2, 4. 110 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и. 111 а, б, в, г, д, е, ж. 112 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
1. 113 а, б, в, г, д, е, ж. 114 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 115 а, б, в, г, д, 
е. 116 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 4. 117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, 3, 4. 118 а, б, в, г, д, е, ж. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, 2, 3, 4. 120 а, б, в, г, д, 2, 3, 4. 121 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2. 
122 а, б, в, г, д, е, 1. 123 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м. 124 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к. 125 а, б, в, г, д, ж, з. 126 а, б, в, г, д, е, з, и, к. 
127 а, б, в, г, д, е, з, и, к. 128 а, б, в, г, д, е, ж. 129 а, в, г, 2, 3. 
130 а, б, в, г, д, е, ж. 132 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м. 133 а, б, в,  
г, д, е, ж, з, и, 2. 134 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4. 135 а, б, в, г, д, 
е, 1. 136 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 137 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2. 
138 а, б, в, г, д, е, 2. 139 а, б, в, г, д, е, ж, 3. 140 а, б, в, г, д. 141 
а, б, в, г, 1, 3. 142 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 143 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, 1. 144 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 145 а, б, в, г. 146 а, б, в, г, 
д, 1. 147 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 148 а, б, в, г. 149 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, м. 150 а, б, в, е, ж, з, и, к, 1. 151 в, е. 152 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, к, 1, 2, 3, 4. 153 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 4. 154 а, б, в, г, 2, 3. 
155 а, б, в. 156 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 157 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, 1. 158 а, б, в, г, д, е, ж, 2. 159 а, б, в, г, д, е, ж. 160 а, б, 
в, г, д, е, ж, з. 161 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 162 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, 1, 4. 163 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 164 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 179 в, г, д, 1. 181 в, г, д, 2. 183 а, б, в, г, 
д, е, 1, 2, 3. 184 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 185 в, г, 
д, е, ж, з, и, л, 1, 2, 3. 189 д, 5. 190 а, б, в, г, 1, 3, 4. 191 а, б, в, 
г, д, е, ж, и, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. 192 а, б, в, г, 1. 193 а, б, в, 
г, д, е, 1, 2, 3, 5. 194 а, б, в, г, д, ж, з, и, м, 1, 2, 3, 4. 329 г, д,  
е. 331 в - с обща площ 5369.1 ха, от която залесена 5297.5 ха и незалесена 
71.6 ха. 
 
     - Горска семепроизводствена база:14 б. 15 г, д. 71 м. 73 а, е. 74 ж. 80 
е, ж. 81 ж. 82 г. 83 а, б. 86 д, ж. 92 е. 101 а. 102 б, г, д. 104 д. 110 в. 
111 г. 113 а. 118 д. 119 а. 120 г. 121 д. 122 в. 129 в. 132 в, е. 135 в. 139 
б. 140 б. 142 з. 143 а, б. 179 г, д. 181 г, д. 183 б, г. 191 а - с обща площ 
401.4 ха, от която залесена 401.4 ха. 
 
     - Лесонепригодна площ: 156 ж. 157 и - с обща площ 12.4 ха и незалесена 
12.4 ха. 
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     - ГВКС (без да включва критерий ВКС 1.1. от Националното ръководство за 
определяне на гори с висока консервационна стойност, както и критерий 3.7 – 
гори във фаза на старост):14 б, в, г, д, 1, 3, 4. 15 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 
16 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 17 а, б, в, 1. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
2. 21 а, б, в, г, 1, 3. 22 а, б, в, г, д. 23 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 
3. 24 к, л. 40 а, б, в, г, д, е, ж, з. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 
42 а, б, в, г, д, е, ж, з. 43 а, б, в, г, д, е, ж. 44 а, б, в, г, д, е, 1. 
64 а, б, в, г, д, е, ж. 65 б, в, г, д, е, ж, з, и. 66 б, в, г. 67 а, б, в, 
г, д. 68 а, б, в. 69 а, б, в, г, д, е, ж. 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м. 71 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 3. 72 в, е, и. 73 а, г, д, е. 
74 б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 75 а, б. 78 а, б, в, г, д, е. 79 а, б, в, г, 
д, е. 80 а, б, в, г, д, ж, з, и. 81 а, б, в, г, д, е, ж, з. 82 а, б, в, д. 
83 а, б, г, д, е, ж, з. 84 б, в, г, д. 85 а, б, г. 86 а, г, д, е, ж. 87 а, 
б, в, г. 88 а, б, в, г, д, ж, з. 89 а, б, в, г, д. 90 а, б, в, г, д, з, и, 
к, л, м. 91 а, б, в, г, д, е, ж, и. 92 а, б, в, г, е, ж. 93 а, в, г, е, ж.  
94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 95 б, г, д, ж, з, и, к. 96 а, б, г, д, е, ж, 
з, л. 97 а, б, в, д, е. 98 а, б, в, д, е, з, и, к. 99 б, в, г, е, к. 100 а, 
б, г, д, е, з, и. 101 а, б, в, г, д, е. 102 а, б, в, г, д, е. 103 в, г, е, 
ж, з, и. 104 а, б, в, г, д, е, ж. 105 а, б, в, г. 106 а, в, г. 107 а, б, в, 
г, д. 108 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с. 109 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у. 110 а, б, в, з, и. 111 а, б, г, е, ж. 
112 б, д, к, м. 113 а, б, в, г, д, е, ж. 114 б, в, д, е, ж. 115 а, б, в, д. 
116 б, в, г, е, ж. 117 а, б, в, г, д, ж, з, н, п. 118 а, б, д. 119 а, в, е, 
4. 120 а, б. 121 б, в, г, д, е, к, л. 122 а, б, в, г, д. 123 б, в, д, е, и, 
к, м. 124 б, г, д, е, ж, з. 125 а, б, в, г, д, ж, з. 126 а, б, в, г, д, е, 
з, и, к. 127 а, б, д, е. 128 а, б, д. 129 а, в. 130 а, б, в. 132 а, б, в, г, 
д, е, ж, и, л. 133 а, б, в, д, ж, з. 134 а, б, в, г, д, е, ж, з. 135 а, б, 
в, г, д. 136 а, б, в, д. 137 а, б, в, г, д, е, ж, з. 138 а, б, в, д, е.  
139 а, б, в, д, ж. 140 а, б. 141 а, б, г. 142 а, в, г, е, ж, з, к. 143 а, б, 
в, г, д, е. 144 а, б, в, г, д, е, ж, з. 145 а, б, в, г. 146 а, б, в, г, д. 
147 а, г, д, е, ж, з. 148 а, г. 149 а, б, в, г, д, е, ж, з, м. 150 а, б, в, 
е, ж, з. 151 в. 152 а, б, в, г, д, е, ж, з, к. 153 б, в. 154 б. 155 в.  
156 а, в, е, ж. 157 а, в, г, е, з, и. 158 б, г, ж. 159 а, в, г, д, е, ж.  
160 а, в, г, д, е, ж, з. 161 а, в, д, ж, з, и, л. 162 а, в, д, з. 163 а, б, 
в, д, е, з, и, л. 164 а, д, и. 179 г, д. 181 г, д. 183 а, б, в, г, е. 184 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и. 185 г, е, ж, и, л. 191 а, д, ж, и, 3. 193 а, в, г. 
194 а, б, в, г, д, ж, з, и, м. 195 а, д. 196 б, г. 304 д. 316 в. 329 г, д, 
е. 331 в - с обща площ 4461.6 ха, от която залесена 4444.4 ха и незалесена 
17.2 ха. 
 
     - Гори-фаза на старост: 16 а. 17 а. 21 в. 22 а, в. 40 з. 70 м. 71 а. 74 
а. 81 г. 82 ж. 94 а. 95 а. 96 з. 132 л. 139 е. 140 а. 149 д, ж. 150 б, в, е. 
152 б, в, е, ж. 153 б, е. 155 в. 156 е. 157 е. 158 е. 159 д. 164 б. 191 в. 
195 г - с обща площ 211.7 ха, от която залесена 211.7 ха. 
 
     - Защ. ив. шосе 2-3кл.:88 г, ж, з. 89 д, 1. 90 д, з, и, к, л, м, 1, 2, 
5. 108 о, п, р, с. 109 л, н, о, п, с, т, у, 4. 121 л. 122 д, е, 1. 123 л, м. 
124 з, и, к. 125 ж, з. 126 д, з, и, к. 127 з, и, к. с обща площ 38.7 ха, от 
която залесена 37.2 ха и незалесена 1.5 ха. 
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1. 1. Планирани мероприятия в подотделите, попадащи в защитената зона. 
 
1. 1. 1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна и групово-постепенна на обща площ от 1268,6 ха. 

Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, които 
не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен възобновителен период (25-30 
години)  с цел опазване на естествения семенен произход на насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 

 
Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 

по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч 

Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с Стп функция 

 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Гори с СпЗ функция 
 

Източн.Буков Ср        -     - 162.9     -     -     -     -     -   162.9  12.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Източ.Горунов В        - 192.2   2.9     -     -     -     -     -   195.1  15.4 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Източ.Горунов СрН      - 362.8   2.4     -     -     -     -     -   365.2  28.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Благунов В             -  31.8     -     -     -     -     -     -    31.8   2.5 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Благунов СрН           - 143.5     -     -     -     -     -     -   143.5  11.3 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Източ.Буков В          -     - 172.0     -     -     -     -     -   172.0  13.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Благунов СрНП          - 125.4     -     -     -     -     -     -   125.4   9.9 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Смесен СрНП            -   9.5     -     -     -     -     -     -     9.5   0.7 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 

 
Източ.Горун. СрНП      -  63.2     -     -     -     -     -     -    63.2   5.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 - 928.4 340.2     -     -     -     -     -  1268.6 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   - 928.4 340.2     -     -     -     -     -  1268.6 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Отгледни сечи са планирани на обща площ 1634,7 ха с размер на ползването 90 730 
куб.м. с клони. Планирани са и санитарни сечи на площ от 219,4 ха с размер на ползването 12 
215 куб.м. с клони. 

Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 191 235 куб. м. на 

обща площ от 3122,7 ха, което е 13 % от запаса на насажденията, попадащи в защитената зона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                              Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
И Г Л О Л И С Т Н И 
ЗСГ Иглолистни култури     ха      -      -      -    3.9   18.7  114.9      -  137.5   94.2      -      -  231.7   7.4 
                       куб.м.      -      -      -    155   1575   6915      -   8645   5595      -      -  14240   7.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
ЗСГ Източн.Буков Ср        ха  162.9      -      -    9.1   16.9   15.6      -   41.6      -      -      -  204.5   6.5 
                       куб.м.  10140      -      -      -    960   1000      -   1960      -      -      -  12100   6.3 
 
ЗСГ Източ.Горунов ВСпС     ха      -      -      -      -      -   34.0      -   34.0      -      -      -   34.0   1.1 
                       куб.м.      -      -      -      -      -   1980      -   1980      -      -      -   1980   1.0 
 
ЗСГ Източ.Горунов В        ха  195.1      -      -    4.5  127.3  153.6    9.1  294.5   11.3      -      -  500.9  16.0 
                       куб.м.  16145      -      -     65   4405   7690    785  12945    850      -      -  29940  15.7 
 
ЗСГ Източ.Горунов СрН      ха  365.2      -      -      -   19.9    8.1   20.2   48.2   85.1      -      -  498.5  16.0 
                       куб.м.  23630      -      -      -    585    195   1305   2085   5180      -      -  30895  16.2 
 
ЗСГ Благунов В             ха   31.8      -      -      -   11.2      -      -   11.2      -      -      -   43.0   1.4 
                       куб.м.   3690      -      -      -    350      -      -    350      -      -      -   4040   2.1 
 
ЗСГ Благунов СрН           ха  143.5      -      -      -      -    5.6      -    5.6    2.2      -      -  151.3   4.8 
                       куб.м.   9995      -      -      -      -    420      -    420     90      -      -  10505   5.5 
 
ЗСГ Източ.Буков В          ха  172.0      -      -   34.9  811.3  196.9      - 1043.1      -      -      - 1215.1  38.9 
                       куб.м.  15105      -      -    620  48705  12455      -  61780      -      -      -  76885  40.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 1070.5      -      -   48.5  986.6  413.8   29.3 1478.2   98.6      -      - 2647.3  84.7 
                        куб.м  78705      -      -    685  55005  23740   2090  81520   6120      -      - 166345  87.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 

ЗСГ Благунов СрНП          ха  125.4      -      -      -    2.8      -      -    2.8      -      -      -  128.2   4.1 
                       куб.м.   6055      -      -      -    105      -      -    105      -      -      -   6160   3.2 
 
ЗСГ Смесен ВП              ха      -      -      -    1.8      -      -      -    1.8      -      -      -    1.8   0.1 
                       куб.м.      -      -      -     65      -      -      -     65      -      -      -     65     - 
 
ЗСГ Смесен СрНП            ха    9.5      -      -      -    1.0      -      -    1.0   26.6      -      -   37.1   1.2 
                       куб.м.    575      -      -      -     20      -      -     20    500      -      -   1095   0.6 
 
ЗСГ Източ.Горун. СрНП      ха   63.2      -      -      -   13.4      -      -   13.4      -      -      -   76.6   2.5 
                       куб.м.   2955      -      -      -    375      -      -    375      -      -      -   3330   1.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха  198.1      -      -    1.8   17.2      -      -   19.0   26.6      -      -  243.7   7.9 
                        куб.м   9585      -      -     65    500      -      -    565    500      -      -  10650   5.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В С И Ч К О                ха 1268.6      -      -   54.2 1022.5  528.7   29.3 1634.7  219.4      -      - 3122.7 100.0 
                        куб.м  88290      -      -    905  57080  30655   2090  90730  12215      -      - 191235 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

145 
 

1.1.2. Залесяване  
 
В подотделите в обхвата на защитената зона „Босна“ не е предвидено залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или 
има отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има 
опасност от зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв 
габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана  постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 538,7 ха. 

- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на 
подраста при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на 
“пънче” на повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта 
двукратно през десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 2451,2 ха удвоена площ.   
 

1.1.3. Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни 
съоръжения. 

 
 1.2.  Предмет и цели на опазване на Защитена зона BG0000208 Босна 
 (съгласно чл.6 ал.1, т.1 и т.2 на ЗБР) 
   
   Цели на опазването: 
 
  •    Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, предмет на опазване от Защитена зона 
„Босна“, установени в горската територия, стопанисвана от ДУСОГ- Приморско: 

 
91G0  Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
  Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus 
 
91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 
  Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests 
 
91S0  Западнопонтийски букови гори 
  Western pontic beech forests 
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Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ТИПОВЕ 
ХАБИТАТИ 

 ------------------------------------------------------------ 
 Тип хабитати         Ном.   Площ-ха      % Запас-к.м      %  
 ------------------------------------------------------------ 
 Панонски дб/гбр      91G0      12.0     0.3    2170     0.2 
 Панонски цр/гор      91M0    2968.0    59.7  613690    51.9 
 З.понтийки бук       91S0    1989.7    40.0  565855    47.9 
 ------------------------------------------------------------ 
 Общо                         4969.7   100.0 1181715   100.0 
 ------------------------------------------------------------ 
Забележка: за 90,9 ха (1,7%от залесената площ на защитената зона) не са определени хабитатни типове, защото 
това са смесени естествени насаждения с преобладание на келяв габър, мъждрян, акация или култури от 
широколистни и иглолистни видове. . 
 
 
Това са съответно отдели и подотдели : 

 
91G0 Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus: 
 
 82 ж. 95 а. 97 ж. 130 ж. 132 л. с обща площ 12.0 ха, от която 

залесена 12.0 ха. 
 
           91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори: 
 
 14 б, г. 15 г, д, е. 16 а, б, г, д, е, и. 17 а, б, в. 18 а, б, в, г, 
д, ж. 21 а, б, в. 22 а, в, г, д. 23 б, е, з, и, л, м. 24 л. 40 б, в, е, ж. 
41 в, д, е, ж, з, к. 42 а, г, д, ж, з. 43 а, б, г, д, ж. 44 а, г, е. 64 а, 
в, е. 65 б, в, г, д, и. 66 б, г. 67 в. 68 б, в. 69 в, д, е, ж. 70 б, г, ж, 
и. 71 а, г, ж, м. 72 б, в, е, ж, и. 73 г, е. 74 б, в, г, д, ж, з. 75 а, б. 
78 б, д, е. 79 в, д. 80 г, е, ж, и. 81 в, г, ж, з. 82 а, б, г, д, е. 83 а, 
б, в, д, з. 84 б, в. 85 в. 86 б, в, д. 87 а, б. 88 а, в, г, д, ж, з. 89 а, 
б, г, д. 90 а, б, в, г, д, з, и, к, л, м. 91 а, д, ж, з, и. 92 в, д, з. 94 
ж, з, и. 95 в, д, ж, з, и. 96 а, б, г, д, ж, з, к. 97 а, д, е. 98 а, в, е, 
к. 99 в, г. 100 а, б, г, д, и. 101 в, г, д. 102 а, б, г, д, е. 103 а, д, е, 
и. 104 в, д, е. 106 б. 107 а, в. 108 а, в, м, н, о, п, р, с. 109 а, в, з, к, 
н, о, р, т. 110 з. 111 ж. 112 а. 113 г, ж. 114 а, г, е. 115 а, в. 116 д.  
118 а. 119 а, д. 120 а, в. 121 б, г, д, е, и, к, л. 122 в, г. 123 а, в, г, 
д, е, з, к, л, м. 124 в, к. 125 б, в, г, з. 126 г, д, е, з, и, к. 127 в, г, 
д, е, з, и, к. 128 а, б, е. 129 г. 130 в, е. 132 в, г, е, к, м. 133 б, в, г, 
з. 134 б, г, ж. 135 а, в, д, е. 136 б, в, г, е, з. 137 в, г, д, е, ж, з. 138 
б. 139 б, г, ж. 140 б, в, г, д. 141 в, г. 142 б, г, д, е, ж, з. 143 а, б, г, 
д, е, ж, з. 144 а, г, д, з. 145 в, г. 146 б, г. 147 а, б, в, г, д, ж. 148 б, 
в. 149 в, е, ж. 150 а, б, ж, з. 151 в, е. 152 а, б, в, е, ж. 153 в, д. 154 
г. 155 а, б, в. 156 а, в, е. 157 а, б, в, г, ж. 158 а, в, г. 159 а, г, д, е, 
ж. 160 а, в, д, е, ж. 161 а, в, д, з, л. 162 а, в, д, з. 163 а, б, в, д, е, 
з, и, л. 164 а, б, д, е. 179 в, г, д. 181 в, д. 183 а, в, г, д, е. 184 а, в, 
д, е, ж, з, и. 185 в, д, ж, з, и, л. 188 а, б. 189 д. 190 а, б, в, г. 191 а, 
б, в, г, е, ж, и. 192 а, б, в, г. 193 а, б, в, г, д, е. 194 в, г, д, ж, и. 
195 б, в, д, е. 196 в. 204 а, в. 207 в. 209 а, б, в. 231 в. 304 д. 316 в. 
324 з. 329 д. 331 в. с обща площ 2965.8 ха, от която залесена 2965.8 ха. 

           91S0 Западнопонтийски букови гори: 
 
 14 д. 18 и. 21 г. 22 б. 40 а. 42 в. 64 б, г, д, ж. 65 е, з. 67 а, б. 
68 а. 69 а, б. 70 а, в, е, к, л. 71 д, и. 73 а, д. 74 а, е, и, к. 78 а, в, 
г. 79 а, б, г, е. 80 а, б, в, д, з. 81 а, б, д, е. 82 в. 83 г, е, ж. 84 г, 
д. 85 а, б, г. 86 а, г, е, ж. 87 в, г. 88 б. 89 в. 91 б, в, г, е. 92 а, б, 
г, е, ж. 93 а, в, г, е, ж. 94 а, б, в, г, д, е. 95 б, г, к. 96 в, е, л. 97 
б, в. 98 б, д, з. 99 б, е, к. 100 з. 101 а, б, е. 102 в. 103 в, г, ж, з. 104 
а, б, г, ж. 105 а, б, в, г. 106 а, в, г. 107 б, г, д. 108 б, г, е, ж, з, и, 
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к, л. 109 б, г, д, е, ж, и, п, с, у. 110 а, б, в, д, и. 111 а, б, г, е. 112 
б, д, к, м. 113 а, б, в, д, е. 114 б, в, д, ж. 115 б, д. 116 б, в, г, е, ж. 
117 а, б, в, г, д, ж, з, н, п. 118 б, д. 119 в, е. 120 б, д. 121 в. 122 а, 
е. 123 б, и. 124 б, г, д, е, ж, з. 125 а, д, ж. 126 а, б, в. 127 а, б. 128 
д. 129 а, в. 130 а, б. 132 а, б, д, ж, и. 133 а, д, ж. 134 а, в, д, е, з. 
135 б, г. 136 а, д, ж. 137 а, б. 138 а, в, д, е. 139 а, в, д, е. 140 а. 141 
а, б. 142 а, в, и, к. 143 в. 144 б, в, е, ж. 145 а, б. 146 а, в, д. 147 е, 
з. 148 а, г. 149 а, б, г, д, з. 150 в, е. 152 г, д, з, к. 153 б. 157 з. 160 
г, з. 161 ж, и. 164 и. 181 г. 183 б. 184 б, г. 185 г, е. 194 а, б, з, м. 195 
а. 196 б, г. 329 г, е. с обща площ 1989.7 ха, от която залесена 1989.7 ха. 

 
1.3.    Планирани мероприятия в установените хабитати. 
 
1.3.1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна и групово-постепенна на обща площ от 1268,6 ха. 

Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, които 
не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен възобновителен период (25-30 
години)  с цел опазване на естествения семенен произход на насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 

 
Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ, в през десетилетието 
                            по хабитати и ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Тип местообитание  крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
                   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
91M0 пан.цр/гор        - 926.3   9.0     -     -     -     -     -   935.3  73.7 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
91S0 зап.пон.бк        -   2.1 331.2     -     -     -     -     -   333.3  26.3 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   - 928.4 340.2     -     -     -     -     -  1268.6 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Отгледни сечи са планирани на обща площ 1496,2 ха с размер на ползването 82 065 

куб.м. с клони. Планирани са и санитарни сечи на площ от 118,4 ха с размер на ползването 6455 
куб.м. с клони. 

Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 176 810 куб. м. на 

обща площ от 2883,2 ха, което е 15 % от запаса на насажденията в хабитатите, попадащи в 
защитената зона. 

 
 
 
 



 

 
 

 
                              Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА и хабитати 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Тип местообитание             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ЗСГ 91G0 Панонски дб/гбр   ха      -      -      -      -    3.1      -      -    3.1      -      -      -    3.1   0.1 
                       куб.м.      -      -      -      -    250      -      -    250      -      -      -    250   0.1 
 
ЗСГ 91M0 Панонски цр/гор   ха  935.3      -      -    4.5  174.6  201.3   29.3  409.7  118.4      -      - 1463.4  50.8 
                       куб.м.  63325      -      -     65   5820  10285   2090  18260   6455      -      -  88040  49.8 
 
ЗСГ 91S0 З.понтийки бук    ха  333.3      -      -   45.8  825.1  212.5      - 1083.4      -      -      - 1416.7  49.1 
                       куб.м.  24965      -      -    685  49415  13455      -  63555      -      -      -  88520  50.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 1268.6      -      -   50.3 1002.8  413.8   29.3 1496.2  118.4      -      - 2883.2 100.0 
                        куб.м  88290      -      -    750  55485  23740   2090  82065   6455      -      - 176810 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха 1268.6      -      -   50.3 1002.8  413.8   29.3 1496.2  118.4      -      - 2883.2 100.0 
                        куб.м  88290      -      -    750  55485  23740   2090  82065   6455      -      - 176810 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3.2. Залесяване  
 
В подотделите хабитати в обхвата на защитената зона „Босна“ не е предвидено 

залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или 
има отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има 
опасност от зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв 
габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 538,7 ха. 

 
- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на 

подраста при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на 
“пънче” на повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта 
двукратно през десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 2451,2 ха удвоена площ.   
 

Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни съоръжения в 
установените хабитати-. 
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 2. Гори в защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания BG0001001 „Ропотамо“, обявена с Решение 660/01.11.2013 год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.97/08.11.2013 год.  – обща площ 4 451,9 ха  от 
която залесена 3 970,9 ха и незалесена 481,0 ха.  
 
- в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 
 
27 в, г, д, е, з, и, п, 3, 4, 5, 7. 28 а, б, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 29 д. 
30 а, в. 31 а, б, 1, 2, 3. 32 г. 33 а. 35 д. 216 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8. 217 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 218 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, 1, 2, 3, 4, 5. 219 а, б, в, г, 1, 2, 3. 220 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 
4, 5. 221 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 222 а, б, в, г, 1, 2, 3. 223 а, б, в, 
1, 2, 3, 4. 224 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 225 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 226 а, 
б, в, г, 1, 2, 3, 4. 227 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 228 а, б, в, 1, 2, 3. 
229 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 230 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 252 а, б. 253 а, 
1. 254 а, г, 1, 4. 425 а, б, в, д, ж, и, к. 426 а, б, г, д, ж, з. 427 а, б, 
в, г, д, е, з, к, м, о, р, с, у, ф, ч, щ. 428 з, и, м, н, о, 10, 11, 12, 13, 
14. 429 а, б, в, г, д, к. 501 а. 502 а, а1, б, б1, д, и, к, л, м, н, х, ц, 
ш, щ, ю. 503 а. с обща площ 1115,8 ха, от която залесена 1063,2 ха и незалесена 52,6 ха. 
 
- в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“ – 15 а с площ 0,7 ха. 
 
- в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
242 а, б, в, г, д, и, 1. 243 б, в, г, е, п, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 244 а, 1. 247 
б, в, 1, 2, 3, 4. 249 а, б, в, 1, 2. 299 м, о. 306 б, в, г, н, о. 307 г, д, 
е. 308 ж, з, и, л. 309 д, е, н. 314 у. 316 в, г, д, е, 4, 5. 318 а, е, 6. 
319 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 2. 321 а, б, 1, 5. 324 д, е, ж, 5, 6, 9. 326 
а, б, 1, 2, 3, 4, 5. 327 а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 328 д, е, 2, 3. 
329 г, 2. 330 а, б, в, г, 1, 2, 3. 334 г. 335 г. 352 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 
353 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 354 а, б, д, е, ж, з, 1, 2. 464 
а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 465 а, б, в, г, 
д, 1, 2, 3, 4, 5. 466 а, б, в, г, д, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 467 а, 
б, в, е, ж, з, 1, 3, 4, 5, 6. 468 а, б, в, д, е, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11. 469 а, б, в, г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 470 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. 471 а, б, в, г, 2, 3, 4. 472 а, б, в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 
5, 6. 473 а, б, в, г, д, е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 474 а, б, в, г, д, 
е, 1, 2. 475 а, г, е, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 476 в, г, д, е, ж, з, 
и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 477 а, 
б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 478 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 493 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 497 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 498 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 499 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
500 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 501 а, б, 
в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 502 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 503 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 504 б, в, г, д, ж, 
1, 2. 505 б, в, г, д, е, ж, з, и, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 6. 506 б, в, 
г, д, е, ж, з, 1, 2. 507 а, е, ж, з, 1, 2, 3. 508 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
509 а, б, в, г, 1, 2. 510 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 511 а, б, в, г, д, 1, 2. 
512 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 513 а, б, в, г, д, ж, з, и, к, 1. 514 а, б. 515 
а, б, 1. 516 а, б, в, 1. 517 в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
15. 518 а, б, в, ж, з, и, л, м, о, п, 1, 5, 6, 7, 11. 519 а, б, в, г, д, 1, 
2. 520 а, ж, з, м, н, 1, 2. 521 а, б, д, 1, 2. 522 а, б, е, ж, з, и, к, н, 
о, п, р, с, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14. 523 в, г, ж, з, и, к, л, о, р, 1, 2, 
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3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. с обща площ 3335,4 ха, от която 
залесена 2907,0 ха и незалесена 428,4 ха. 
 
     В това число: 
     
  - защитена местност :466 г, д, з, 5, 8, 10. 467 б, в, е, ж, з, 1, 3, 
4, 5, 6. 478 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 
491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 
3, 4, 5, 6. 493 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
- с обща площ 516.3 ха, от която залесена 427.8 ха и незалесена 88.5 ха. 
  
 - Прир.забележителност:495 3. 496 1, 2 - с обща площ 19.6 ха и 
незалесена 19.6 ха. 
 
     - Курортна гора:15 а. 354 а, б, д, е, ж, з. 475 а, г, е, и, к, л, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. 476 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 477 а, б, в, г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13. 497 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 498 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14. 499 а, б, в, 3, 4, 7, 8, 9. 500 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 501 а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13. 502 а. 506 б, в, г, д, е, ж, з. 507 а, е, ж, з, 2. 508 а - с 
обща площ 541.3 ха, от която залесена 449.1 ха и незалесена 92.2 ха в 
териториалния обхват на ТП“ДЛС Ропотамо“ 
 
     - Вододайна зона:27 в, 5, 7. 35 д. 216 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 5, 
6,7, 8 - с обща площ 48.7 ха, от която залесена 45.7 ха и незалесена 3.0 ха. 
в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево“ 
 
     - Защитна ивица река:316 г, д. 319 ж, з, м, н. 324 д, е, ж, 5, 6, 9. 
470 в, г, д, е, ж. 471 а. 474 а, 1. 475 а. 477 1 - с обща площ 74.8 ха, от 
която залесена 67.3 ха и незалесена 7.5 ха. в териториалния обхват на ТП“ДЛС 
Ропотамо“ 
 
     - БИСД:476 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 477 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12,13. 497 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16. 498 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
499 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 501 а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 502 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 503 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 504 б, в, г, д, ж, 1, 2. 505 б, в, г, д, е, ж, 
з, и, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 6 - с обща площ 776.1 ха, от която 
залесена 626.1 ха и незалесена 150.0 ха. в териториалния обхват на ТП“ДЛС 
Ропотамо“ 
  
     - Защитна ивица язовир:27 5, 7 - с обща площ 0.2 ха и незалесена 0.2 
ха. в териториалния обхват на ТП“ДГС Ново Паничарево“ 
 
     - Нелесопригодна площ:219 3 - с обща площ 0.1 ха и незалесена 0.1 ха. 
 
     - ГВКС (без да включва критерий ВКС 1.1. от Националното ръководство за 
определяне на гори с висока консервационна стойност, както и критерий 3.7 – 
гори във фаза на старост):27 в, 5, 7. 35 д. 216 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8. 222 б. 223 1. 227 г. 316 г, д. 318 а. 319 ж, з, м, н. 324 д, 
е, ж, 5, 6, 9. 469 е, 2. 470 б, в, г, д, е, ж. 471 а. 473 в. 474 а, 1. 475 
а. 477 1. 497 д. 501 в. 502 м. 503 з. 513 г, ж, к - с обща площ 189.5 ха, от 
която залесена 171.6 ха и незалесена 17.9 ха. 
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     - Защитена зона по Натура 2000, BG0002041“Комплекс Ропотамо“:352 а, б, 
в, г, 1, 2, 3, 4. 353 а, б, г, 1, 2, 4, 5, 6. 354 а, б, д, е, ж, з, 1, 2. 
473 д. 474 1. 475 а, г, е, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 476 в, г, д, е, 
ж, з, и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 
477 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 497 а, б, в, г, 
д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 498 а, б, в, г, д, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 499 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 501 а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 502 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 
16. 503 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
504 б, в, г, д, ж, 1, 2. 505 б, в, г, д, с, т, 1, 2, 3, 4, 6. 506 б, в, г, 
д, е, ж, з, 1, 2. 507 а, е, ж, з, 1, 2, 3. 508 а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6 - с 
обща площ 1140.3 ха, от която залесена 960.7 ха и незалесена 179.6 ха. 
 
     - Гори-фаза на старост:27 в, 252 б. 316 г, д. 352 а. 353 а, б. 468 д. 
469 е. 470 а, б, ж. 471 а. 473 в. 474 а. 475 а. 497 в, д. 503 б, з. 507 з. 
508 б. 511 в. 513 г - с обща площ 181.9 ха, от която залесена 181.8 ха  
 
     - Защ. ив. шосе 2-3кл.: 223 а. 224 д, е. 225 в. 226 г. 229 г. 242 б, в, 
1. 243 е. 427 а, з, щ. 428 з, 14. 429 б, д. 505 з, и, п. 507 2.  Брой 
описания     
891 с обща площ 66.7 ха, от която залесена 65.3 ха и незалесена 1.4 ха. 

 
2. 1. Планирани мероприятия в подотделите, попадащи в защитената зона. 
 
2. 1. 1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна и групово-постепенна на обща площ от 2175,2 ха. 

Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, в 
насаждения, които не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен 
възобновителен период (25-30 години)  с цел опазване на естествения семенен произход на 
насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 
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Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 

по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с Стп функция  
 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с СпЗ функция  
 
Благунов СрН           -  31.0     -     -     -     -     -     -    31.0   1.4 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов ВП            - 108.2     -     -     -     -     -     -   108.2   5.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрНП          -1872.0     -     -     -     -     -     -  1872.0  86.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен ВП              -   2.4     -     -     -     -     -     -     2.4   0.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            - 114.4     -     -     -     -     -     -   114.4   5.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Церов П                -  47.2     -     -     -     -     -     -    47.2   2.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 -2175.2     -     -     -     -     -     -  2175.2 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   -2175.2     -     -     -     -     -     -  2175.2 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Отгледни сечи са планирани на обща площ 395,3 ха с размер на ползването 12 510 куб.м. 

с клони. Планирани са и санитарни сечи на площ от 10,7 ха с размер на ползването 270 куб.м. с 
клони. 

Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 99 950 куб. м. на 

обща площ от 2581,2 ха, което е 17 % от запаса на насажденията, попадащи в защитената зона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
ЗСГ Иглолистни култури     ха      -      -      -      -    2.9   17.1      -   20.0    2.4      -      -   22.4   0.9 
                       куб.м.      -      -      -      -    180    480      -    660    120      -      -    780   0.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Благунов СрН           ха   31.0      -      -      -      -   15.6      -   15.6      -      -      -   46.6   1.8 
                       куб.м.   1805      -      -      -      -    490      -    490      -      -      -   2295   2.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
ЗСГ Благунов ВП            ха  108.2      -      -      -    1.9  335.6      -  337.5      -      -      -  445.7  17.3 
                       куб.м.   6130      -      -      -     60  10740      -  10800      -      -      -  16930  16.9 
 
ЗСГ Благунов СрНП          ха 1872.0      -      -      -   16.1      -      -   16.1    7.0      -      - 1895.1  73.4 
                       куб.м.  71635      -      -      -    395      -      -    395    135      -      -  72165  72.2 
 
ЗСГ Смесен ВП              ха    2.4      -      -      -      -    3.9      -    3.9      -      -      -    6.3   0.2 
                       куб.м.    150      -      -      -      -    130      -    130      -      -      -    280   0.3 
 
ЗСГ Смесен СрНП            ха  114.4      -      -      -      -      -      -      -    1.3      -      -  115.7   4.5 
                       куб.м.   5285      -      -      -      -      -      -      -     15      -      -   5300   5.3 
 
ЗСГ Церов П                ха   47.2      -      -    1.5      -    0.7      -    2.2      -      -      -   49.4   1.9 
                       куб.м.   2165      -      -     25      -     10      -     35      -      -      -   2200   2.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 2144.2      -      -    1.5   18.0  340.2      -  359.7    8.3      -      - 2512.2  97.3 
                        куб.м  85365      -      -     25    455  10880      -  11360    150      -      -  96875  96.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха 2175.2      -      -    1.5   20.9  372.9      -  395.3   10.7      -      - 2581.2 100.0 
                        куб.м  87170      -      -     25    635  11850      -  12510    270      -      -  99950 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.1.2. Залесяване  
 
В подотделите в обхвата на защитената зона „Ропотамо“ не е предвидено залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или 
има отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има 
опасност от зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв 
габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 1641,9 ха. 

- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на 
подраста при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на 
“пънче” на повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта 
двукратно през десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 3702,2 ха удвоена площ.   
 

2.1.3. Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни 
съоръжения. 

 
 
 2.2. Предмет и цели на опазване на Защитена зона BG0001001 “Ропотамо”, 
(съгласно чл. 6 ал. 1, т.1 и т.2 на ЗБР). 
   

 Цели на опазването: 
 
•        Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации. 
•  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

•   Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 
видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, опазвани от Защитена зона „Ропотамо“, 
установени в горската територия, стопанисвана от ДУСОГ- Приморско: 

 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
 Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests 
 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
 Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or 
Fraxinus Estuaries 
 
91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

 
91AA Източни гори от космат дъб - Easthern white oak forests 
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Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ТИПОВЕ 
ХАБИТАТИ 

 ------------------------------------------------------------ 
 Тип хабитати         Ном.   Площ-ха      % Запас-к.м      %  
 ------------------------------------------------------------ 
 Източ. кдб гори      91АА      19.6     0.5     655     0.2 
 Крайреч.ел/пяс       91E0      82.2     2.2   13765     2.8 
 Крайреч.смесени      91F0      37.3     1.0    7030     1.4 
 Панонски цр/гор      91M0    3634.3    96.3  469280    95.6 
 ------------------------------------------------------------ 
 Общо                         3773.4   100.0  490730   100.0 
 ------------------------------------------------------------ 
Забележка: за 197,5 ха (5% от залесената площ на защитената зона) не са определени хабитатни типове, защото 
това са смесени естествени насаждения с преобладание на келяв габър, мъждрян, акация или култури от 
широколистни и иглолистни видове. . 
 
Това са съответно отдели и подотдели : 
 
 91AA Източни гори от космат дъб: 
 
 478 а. 497 д. 500 г, д, е, ж, к. Брой описания с обща площ 19.6 ха, от 
която залесена 19.6 ха. 
 
 91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae): 
 
 243 п. 299 м, о. 309 е, н. 316 г. 318 а. 319 ж, з, м, н. 321 б. 324 д, 
е, ж. 467 е, ж, з. 468 д. 470 в, д, е, ж. 476 д, ж, з, н. 494 в. 513 ж, к. 
522 з. с обща площ 82.2 ха, от която залесена 82.2 ха. 
 
 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 
или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris): 
 
 316 д. 466 з. 469 е. 471 а. 473 в. 474 а. 475 а. 503 з. 513 г. с обща 
площ 37.3 ха, от която залесена 37.3 ха. 
 
 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори: 
  
 15 а. 27 в, г, д, и, п. 28 а, б, г, д, е, ж, з. 30 а. 31 а, б. 32 г. 
33 а. 35 д. 216 а, б, д, е, ж. 217 а, б, в, г, д, е. 218 а, б, в, г, д, е, 
ж, з. 219 а, б, в, г. 220 а, б, в, г, д, е. 221 а, в, г, д, е. 222 а, б, в, 
г. 223 а, б, в. 224 а, б, в, г, д, е. 225 а, б, в. 226 а, б, в, г. 227 а, б, 
в, г, д. 228 а, б, в. 229 а, б, в, г. 230 а, б, в, г, е. 242 а, б, в, г, д, 
и. 243 б, в, г, е. 244 а. 247 б, в. 249 а, б, в. 252 а, б. 253 а. 254 а, г. 
306 б, в, г, н, о. 307 г, д, е. 308 ж, з, и, л. 309 д. 314 у. 316 в, е. 318 
е. 319 в, г, д, е, и. 321 а. 326 а, б. 327 а, б. 328 д, е. 329 г. 330 а, б, 
в, г. 334 г. 335 г. 352 б, в, г. 353 в, г, д. 354 а, б, е, ж, з. 425 а, б, 
в, д, ж, и, к. 426 а, б, г, д, ж, з. 427 а, б, в, г, д, е, з, к, м, о, р, с, 
у, ф, ч, щ. 428 з, и, м, н. 429 а, б, в, г, д, к. 464 а, б, в. 465 а, в, г, 
д. 466 а, б, в, г, д. 467 а, б, в. 468 а, б, в, е. 469 а, б, в, г, д. 470 а, 
г. 471 б, в, г. 472 а, б, в, г, д, е, ж. 473 а, б, г, д, е. 474 б, в, г, д. 
475 г, е, и, к, л. 476 в, г, и, м. 477 а, б, в, г. 478 б, в. 479 а, б, в. 
491 а, б, в, д, ж, з. 492 а, б, в, г. 493 а, б, в. 494 а, б. 495 а, б, в. 
496 а, б, в. 497 б, в, г. 498 а, б, в, г, д. 499 а, б, в, г, е. 500 а, б, в, 
з, и. 501 а, б, в, г, д, ж. 502 а, а1, б, б1, д, д, е, и, к, к, л, м, н, х, 
ц, ш, щ, ю. 503 а, в, г, д, е, ж, и, к, м. 504 в, г, д, ж. 505 б, в, г, д, 
е, ж, и, п, р, с, т. 506 б, в, д, ж, з. 507 а. 508 а, в. 509 а, б, в, г. 510 
а, б, в, г, д. 511 а, в, г, д. 512 а, б, в, г. 513 а, б, в, д, з, и. 514 а, 
б. 515 а, б. 516 а, б, в. 517 в, г, д, е, ж, з, и, к, м. 518 а, б, в, ж, з, 
и, л, м, о, п. 519 а, б, в, г, д. 520 а, ж, з, м, н. 521 а, б, д. 522 а, б, 
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е, ж, и, к, н, о, п, р, с. 523 в, г, ж, з, и, к, л, о, р. с обща площ 3634.3 
ха, от която залесена 3634.3 ха. 
 

2.3.   Планирани мероприятия в установените хабитати. 
 
2.3.1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна на обща площ от 2159,4 ха с размер на ползването 86 840. 

Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, в 
насаждения, които не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен 
възобновителен период (25-30 години)  с цел опазване на естествения семенен произход на 
насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 

 
 
Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 
                            по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Тип местообитание  крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
                   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
91M0 пан.цр/гор        -2128.4     -     -     -     -     -     -  2128.4  98.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
91E0 крр.ел/пяс        -  31.0     -     -     -     -     -     -    31.0   1.4 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   -2159.4     -     -     -     -     -     -  2159.4 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Отгледни сечи са планирани на обща площ 372,4 ха с размер на ползването 11 815 куб.м. 
с клони. Планирани са и санитарни сечи на площ от 8,3 ха с размер на ползването 150 куб.м. с 
клони. 

Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 98 805 куб. м. на 

обща площ от 2 540,1 ха, което е 20 % от запаса на насажденията в хабитатите, попадащи в 
защитената зона. 

 
 
 
 



 

 

                              Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Тип местообитание             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ЗСГ 91E0 Крайреч.ел/пяс    ха   31.0      -      -      -      -   12.7      -   12.7      -      -      -   43.7   1.7 
                       куб.м.   1805      -      -      -      -    455      -    455      -      -      -   2260   2.3 
 
ЗСГ 91M0 Панонски цр/гор   ха 2128.4      -      -    1.5   18.0  340.2      -  359.7    8.3      -      - 2496.4  98.3 
                       куб.м.  85035      -      -     25    455  10880      -  11360    150      -      -  96545  97.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха 2159.4      -      -    1.5   18.0  352.9      -  372.4    8.3      -      - 2540.1 100.0 
                        куб.м  86840      -      -     25    455  11335      -  11815    150      -      -  98805 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха 2159.4      -      -    1.5   18.0  352.9      -  372.4    8.3      -      - 2540.1 100.0 
                        куб.м  86840      -      -     25    455  11335      -  11815    150      -      -  98805 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.2.2. Залесяване  
 
В подотделите хабитати в обхвата на защитената зона „Босна“ не е предвидено 

залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или 
има отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има 
опасност от зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв 
габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 598,6 ха. 

 
- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на 

подраста при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на 
“пънче” на повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта 
двукратно през десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 1302,8 ха удвоена площ.   
 

Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни съоръжения в 
установените хабитати. 
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 3.  Гори в защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за Опазване на дивите птици 
BG0002041 „Комплекс Ропотамо“, обявена с Решение 122/ 02.03.2007 год. на год. на 
Министерски Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.21/09.03.2007 год. – обща площ 1650,2 ха  
от която залесена 1385,0 ха и незалесена 265,2 ха. Подотделите са в териториалния обхват на 
ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 352 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 353 а, б, г, 1, 2, 4, 5, 6. 354 а, б, д, 
е, ж, з, 1,2. 466 г, д, з, 5, 8, 10. 467 в, е, ж, з, 3, 4, 6. 473 д. 474 1. 
475 а, г, е, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 476 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 477 а, б, в, г, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 478 а, б, в, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 
479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 493 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 497 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 498 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 499 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 501 а, б, в, г, д, 
ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 502 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 503 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 504 б, в, г, д, ж, 1, 2. 
505 б, в, г, д, с, т, 1, 2, 3, 4, 6. 506 б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 507 а, 
е, ж, з, 1, 2, 3. 508 а, б, в, 2, 3, 4, 5,6.  
     
  - защитена местност :466 г, д, з, 5, 8, 10. 467 б, в, е, ж, з, 1, 3, 
4, 5, 6. 478 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 
491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 
3, 4, 5, 6. 493 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
- с обща площ 516.3 ха, от която залесена 427.8 ха и незалесена 88.5 ха. 
  
 - Прир.забележителност:495 3. 496 1, 2 - с обща площ 19.6 ха и 
незалесена 19.6 ха. 
 
     - защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания BG0001001 „Ропотамо“ : 352 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 353 а, б, 
г, 1, 2, 4, 5, 6. 354 а, б, д, е, ж, з, 1, 2. 473 д. 474 1. 475 а, г, е, и, 
к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 476 в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 477 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 497 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16. 498 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14. 499 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 500 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 501 а, б, в, г, д, ж, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 502 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16. 503 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 504 б, в, г, д, ж, 1, 2. 505 
б, в, г, д, с, т, 1, 2, 3, 4, 6. 506 б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 507 а, е, ж, 
з, 1, 2, 3. 508 а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6 - с обща площ 1140.3 ха, от която 
залесена 960.7 ха и незалесена 179.6 ха. 
 
 

3. 1. Планирани мероприятия в подотделите, попадащи в защитената зона. 
 
3. 1. 1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна и групово-постепенна на обща площ от 720,0 ха с размер на ползването 26 580 
куб.м. с клони. 
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Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, в 
насаждения, които не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен 
възобновителен период (25-30 години)  с цел опазване на естествения семенен произход на 
насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 

 
Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 
                            по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с Стп функция  
 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с СпЗ функция  
 
Благунов СрН           -  13.9     -     -     -     -     -     -    13.9   1.9 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов ВП            -  33.4     -     -     -     -     -     -    33.4   4.7 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрНП          - 668.4     -     -     -     -     -     -   668.4  92.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            -   4.3     -     -     -     -     -     -     4.3   0.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 - 720.0     -     -     -     -     -     -   720.0 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   - 720.0     -     -     -     -     -     -   720.0 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Отгледни сечи са планирани на обща площ 18,5 ха с размер на ползването 1935 куб.м. с 

клони. Планирани са и санитарни сечи на площ от 2,4 ха с размер на ползването 120 куб.м. с 
клони. 

Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 28635 куб. м. на 

обща площ от 804,9 ха, което е 16% от запаса на насажденията, попадащи в защитената зона. 
 
 
 



 

 

 
                              Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
ЗСГ Иглолистни култури     ха      -      -      -      -    2.9   15.2      -   18.1    2.4      -      -   20.5   2.6 
                       куб.м.      -      -      -      -    180    390      -    570    120      -      -    690   2.4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Благунов СрН           ха   13.9      -      -      -      -   10.3      -   10.3      -      -      -   24.2   3.0 
                       куб.м.    880      -      -      -      -    265      -    265      -      -      -   1145   4.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
ЗСГ Благунов ВП            ха   33.4      -      -      -      -   54.1      -   54.1      -      -      -   87.5  10.9 
                       куб.м.   1310      -      -      -      -   1100      -   1100      -      -      -   2410   8.4 
 
ЗСГ Благунов СрНП          ха  668.4      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  668.4  83.0 
                       куб.м.  24230      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  24230  84.6 
 
ЗСГ Смесен СрНП            ха    4.3      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    4.3   0.5 
                       куб.м.    160      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    160   0.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха  706.1      -      -      -      -   54.1      -   54.1      -      -      -  760.2  94.4 
                        куб.м  25700      -      -      -      -   1100      -   1100      -      -      -  26800  93.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха  720.0      -      -      -    2.9   79.6      -   82.5    2.4      -      -  804.9 100.0 
                        куб.м  26580      -      -      -    180   1755      -   1935    120      -      -  28635 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.1.2. Залесяване  
 
В подотделите в обхвата на защитената зона „Комплекс Ропотамо“ не е предвидено 

залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или 
има отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има 
опасност от зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв 
габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 598,6 ха. 

- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на 
подраста при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на 
“пънче” на повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта 
двукратно през десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 1302,8 ха удвоена площ.   
 

3.1.3. Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни 
съоръжения. 
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4.  Гори в защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за Опазване на дивите птици 
BG0002077 „Бакърлъка“, обявена с Решение 802/04.12.2007 год. на год. на Министерски 
Съвет, Обн. в Държавен Вестник бр.107/18.12.2007 год. – обща площ 909,4 ха от която залесена 
784,4 ха и незалесена 125,0 ха. 

 
- в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 346 1. 347 а, д, ж, 3, 8, 

10. с обща площ 21,6 ха, от която залесена 7,6 ха и незалесена 14,0 ха. 
 
- в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“ : 

316 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 355 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. 356 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. 357 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 358 а, б, в, г, д, 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 359 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 360 а, б, в, г, д, 
е, ж, 1, 3, 4, 5. 361 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 363 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
1, 2, 3, 4, 5. 364 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 365 а, б, в, г, д, е, 
1, 3, 4. 366 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 6. 367 а, б, в, 2, 3. с 
обща площ 887,8 ха, от която залесена 776,8 ха и незалесена 111,0 ха. 
     
 В това число: 
 
  - защитена местност 316 б. 356 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 357 и, к. с обща площ 68.9 ха, от която залесена 61.5 
ха и незалесена 7.4 ха. 
 
     - Гори-фаза на старост:316 а, в, г, д, ж, з, и, к, л, н. 360 б - с обща  
площ 94.2 ха, от която залесена 94.2 ха. 
 
     - Защ. ив. шосе 2-3кл.: 316 к, н, о, 12, 17, 19, 20. 355 к. с обща площ 
12.6 ха, от която залесена 5.7 ха и незалесена 6.9 ха. 
 
 

4. 1. Планирани мероприятия в подотделите, попадащи в защитената зона. 
 
4. 1. 1. Сечи 
 

 Съобразно биологичните особености на дървесните видове, условията на месторастене, 
състоянието на зрелите насаждения, хода на естественото възобновяване и целта на 
стопанисването, е предвидено да се проведат следните възобновителни сечи: постепенно-
котловинна и групово-постепенна на обща площ от 324,6 ха с размер на ползването 12075 куб.м. 
с клони. 

Няма планирани окончателни фази. Планираните постепенно-котловинни сечи, в 
насаждения, които не са в напреднала фаза на възобновяване ще бъдат с удължен 
възобновителен период (25-30 години) с цел опазване на естествения семенен произход на 
насажденията. 

При провеждането на възобновителни сечи в естествени насаждения в границите на 
защитените зони се предвижда да се запазят минимум 10 куб.м. мъртва или гниеща дървесина и 
единични хралупести дървета, като подходящи местообитания за безгръбначните, птиците и 
бозайниците, предмет на опазване. 
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Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 

по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с Стп функция  
 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с СпЗ функция  
 
Благунов ВП            -  17.1     -     -     -     -     -     -    17.1   5.3 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрНП          - 284.4     -     -     -     -     -     -   284.4  87.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            -  16.9     -     -   6.2     -     -     -    23.1   7.1 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 - 318.4     -     -   6.2     -     -     -   324.6 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   - 318.4     -     -   6.2     -     -     -   324.6 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Отгледни сечи са планирани на обща площ 69,2 ха с размер на ползването 2495 куб.м. с 

клони.  
Не са предвидени сечи за противопожарни и ловни просеки. 
Общият размер на ползването от възобновителни и отгледни сечи е 14570 куб. м. на 

обща площ от 393,8 ха, което е 14% от запаса на насажденията, попадащи в защитената зона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС с клони и вид на СЕЧТА 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и                                                     
Стопански класове             ВЪЗОБН. Сеч    Освет-   Проч- Проре- Проби- Селек-  ОБЩО  Сани-  Принуд.Техни-  ОБЩО     % 
                               СЕЧИ   надл.  ление    истки ждане  рки   ционна  ОТГЛ. тарни   сеч   чески            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
ЗСГ Иглолистни култури     ха      -      -      -      -   21.2    9.1      -   30.3      -      -      -   30.3   7.7 
                       куб.м.      -      -      -      -   1240    620      -   1860      -      -      -   1860  12.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
ЗСГ Благунов ВП            ха   17.1      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -   17.1   4.4 
                       куб.м.    860      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    860   5.9 
 
ЗСГ Благунов СрНП          ха  284.4      -      -      -   21.1    3.0      -   24.1      -      -      -  308.5  78.3 
                       куб.м.  10340      -      -      -    295     35      -    330      -      -      -  10670  73.2 
 
ЗСГ Смесен СрНП            ха   23.1      -      -      -      -   14.8      -   14.8      -      -      -   37.9   9.6 
                       куб.м.    875      -      -      -      -    305      -    305      -      -      -   1180   8.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
всичко                     ха  324.6      -      -      -   21.1   17.8      -   38.9      -      -      -  363.5  92.3 
                        куб.м  12075      -      -      -    295    340      -    635      -      -      -  12710  87.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
В С И Ч К О                ха  324.6      -      -      -   42.3   26.9      -   69.2      -      -      -  393.8 100.0 
                        куб.м  12075      -      -      -   1535    960      -   2495      -      -      -  14570 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.1.2. Залесяване  
 
В подотделите в обхвата на защитената зона „Бакърлъка“ не е предвидено залесяване.  
 Планирано е подпомагане на възобновяването чрез изсичане на подлеса и отглеждане на 

подрастта. 
- Изсичане на подлеса е предвидено е да се извършва в насаждения, в които е 

провеждана възобновителна сеч склопът е разкъсан, като пълнотата е сведена до 0,3 –0,4, или има 
отворени голи невъзобновени петна - възобновяването е недостатъчно, липсва и има опасност от 
зачимяване или наличният подраст е застрашен от заглушаване от мъждрян и келяв габър.  

Изсичане на подлеса е предвидено в насажденията с наличие на подлесен етаж, в които е 
планирана постепенно-котловинна или санитарна сеч, за ускорявне появата и развитието на 
естествен семенен подраст. Планирано е върху площ от 108,5 ха. 

- Отглеждане на подраста се препоръчва да се извърши след откриване на подраста 
при постепенно-котловинната и групово-постепенната сеч. То включва: подрязване на “пънче” на 
повредения желан подраст. Предвижда се отглеждането да се извърши след сечта двукратно през 
десетилетието. 

Отглеждане на подраста е предвидено върху 566,0 ха удвоена площ.   
 

4.1.3. Не са предвидени строежи на нови пътища, сгради и противоерозионни 
съоръжения. 
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II. Характеристика на горските територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско, 
попадащи в обхвата на защитените територии, обявени по реда на чл. 5 от З3Т. Планирани 
горскостопански мероприятия и указания за провеждането им, спрямо режимите за 
опазване и ползване в съответните защитени територии. 
 
 Горската територията, стопанисвана от ДУСОГ-Приморско попада в обхвата на две 
защитени местности и една природна забележителност: 

 
1. Защитена местност „Мурватска река“ – Обявена със  Заповед № РД-927/28.12.2007г. 

Включва отдели и подотдели 316 б. 356 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 357 и, к. в 
териториалния обхват на ТП“ДГС Бургас“ с обща площ 68.9 ха, от която залесена 61.5 ха и 
незалесена 7.4 ха.  

Опазва находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и 
животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, 
жаба - дървесница; Режим на дейности, с които са съобразени мероприятията на 
горскостопанския план: Забранява се късането на цветове и листа, ваденето на луковици на 
хагеровото лале; Забранява се паша на полудиви прасета от източнобалканска порода - 
мангалица; Забранява се паша на домашни животни в периода от 1 април до 15 юни; Забранява се 
косене на трева в периода от 1 април до 15 юни; Забранява се смяна на предназначението на 
земята; Забраняват се други дейности, които могат да доведат до унищожаване на вида. 

 
1.1. Планирани мероприятия – планирани са постепенно-котловинни сечи на площ от 

8,9 ха с размер на ползване 320 куб.м. с клони и подопомагане на възобновяването на площи от 
чрез изсичане на подлеса и отглеждане на подрастта двукратно през десетилетието на същата 
площ.  

Няма планирани други горскостопански или противопожарни мероприятия. 
 

Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 
                            по ВИД НА СЕЧТА, ha 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 

Гори с Стп функция 
 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Гори с СпЗ функция 
 
Благунов СрНП          -   0.3     -     -     -     -     -     -     0.3   3.4 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Смесен СрНП            -   8.6     -     -     -     -     -     -     8.6  96.6 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 -   8.9     -     -     -     -     -     -     8.9 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   -   8.9     -     -     -     -     -     -     8.9 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Бившата буферна зона на резерват Ропотамо и настояща защитена местност                     
„ Беглик -таш“ Обявена със Заповед №РД-664/22.08.2012 год., Обн. в бр. 70/2012 на ДВ и 
заповед за промяна №РД-105/05.02.2013 год., обн бр. 19/2013 на ДВ. Общата площ на 
общинските гори в защитената местност е 516,3 ха. Включва отдели и подотдели: 466 г, д, з, 5, 8, 10. 
467 б, в, е, ж, з, 1, 3, 4, 5, 6. 478 а, б, в, 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8. 479 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5. 491 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 492 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 493 а, 
б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 494 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 495 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 496 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6. с 
обща площ 516.3 ха, от която залесена 427.8 ха и незалесена 88.5 ха. 

Всички подотдели са в обхвата на ТП „ДЛС Ропотамо“. Режим на дейности, с които са 
съобразени мероприятията на горскостопанския план: Забранява се всякакво ново 
строителството; Забранява се паша на кози и свине; Забраняват се голи сечи и залесяване с 
неприсъщи за района дървесни видове; Разрешава се ползването на горите като такива със 
специално предназначение; Разрешава се регулиране числеността на дивеча; Разрешава се 
ползване на пасищни площи, ливади и обработваеми земи; Разрешава се ползване на пясъчната 
ивица за плажуване. 

2.1. Планирани мероприятия – препоръчва се извеждането на 192,2 ха постепенно-
котловинни сечи с общ размер на ползването 6895 куб.м. с клони. Възобновяването се подпомага 
чрез изсичане на подлеса и отглеждане на подраста двукратно през десетилението на същата 
площ. 

Няма планирани други горскостопански  или противопожарни мероприятия. 
 

Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ през десетилетието 
                            по ВИД НА СЕЧТА, ha 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                   В и д     в ъ з о б н о в и т е л н а    с е ч                
Стопански клас и   крат. пост. груп. нерав. гола гола ед/гр. сани-    ОБЩО     % 
функц. категория   пост. котл. пост.  пост.      м.п. избор. тарна  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с Стп функция  
 
ВСИЧКО                 -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Гори с СпЗ функция  
 
Благунов СрН           -  13.9     -     -     -     -     -     -    13.9   7.2 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
 
Благунов СрНП          - 178.3     -     -     -     -     -     -   178.3  92.8 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                 - 192.2     -     -     -     -     -     -   192.2 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩ0                   - 192.2     -     -     -     -     -     -   192.2 100.0 
в т.ч. окончателни     -     -     -     -     -     -     -     -       -     - 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Природна забележителност „Скални образувания, фиордите и тюленова пещера в 
м. Маслен нос“ - общата площ в горските територии е 19,6 ха в землището на гр. Приморско, 
изцяло се припокрива от защитена местност „Беглик-таш“. Природната забележителност е 
обявена със заповед №4051/29.12.1973 год. Включва общинските подотдели 495 3; 496 1, 496 2. 

Режим на дейности, с които се съобразяват мероприятията в горскостопанският 
план: Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 
всякакви растения; Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и презвсяко време; Забранява се 
да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 
леговищата им; Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се 
провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения; Забранява се 
чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други 
скални образувания в пещерите; Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 
Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 
декоративни качества. 

Няма планирани горскостопански или противопожарни мероприятия в защитената 
територия. 

 
 
III. Горски територии, стопанисвани от ДУСОГ-Приморско, отговарящи на 

критериите за ГВКС, съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на 
гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP-2005 год.   

 
- Гори във фаза на старост (Old growth forests), ГКВС 3.7 по Националното 

ръководство за опреляне на гори с висока консервационна стойност. Определени са в Доклада за 
ГКВС с обща площ 696,4 ха. При инвентаризацията тази площ се увеличава на 707,2 ха. Разликата 
идва от неправилно представяне на площта на насажденията при предишните устройства.  

В насажденията, определени като гори във фаза на старост не се извършват 
горскостопански мероприятия. Това са съответно подотдели:  

-  в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 8 а. 16 а. 17 а. 20 в, 
д. 21 в. 22 а, в. 25 г. 26 г. 27 в, л, н, о, с, 40 з. 70 м. 71 а. 74 а. 81 
г.82 ж. 94 а. 95 а. 96 з. 132 л. 139 е. 140 а. 149 д, ж.150 б, в, е. 152 б, в, 
е, ж. 153 б, е. 155 в. 156 е. 157 е. 158 е. 159 д. 164 б. 191 в. 195 г.  
 - в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 240 а.252 б. 316 г, д. 331 б. 
351 л, м, о, п. 352 а. 353 а, б.466 д, з. 468 д. 469 е. 470 а, б, ж. 471 а. 
473 в. 474 а. 475 а. 491 з, и. 494 в. 495 б, в. 497 в, д. 503 б, з. 507 з. 508 
б. 511 в. 513 г.  
 - в териториалния обхват на ТП “ДГС Бургас“ : 316 а, б, в, г, д, ж, з, и, к, 
л, н. 356 б, в, г, д, е, ж, з, и, л. 360 б. с  обща площ 707,2 ха, от която залесена 
702,8 ха и незалесена 4,4 ха (лесонепригодни площи) 
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ  
ОТ ПОЖАРИ 

                                                       
 

Дейностите по защита на горските територии от пожари се предвиждат и 
съгласуват общо за всички гори в обхвата на едни горско или ловно стопанство, 
независимо от собствеността. 

Дейностите по защита на общинските гори от пожари да се планират като извадка 
от Плана за дейностите за защита от пожари за цялата територия на ТП „ДГС Ново 
Паничарево“, ТП „ДЛС Ропотамо“, ТП „ДГС Царево“ и ТП „ДГС Бургас“, а 
приложенията включват карти на класовете на пожарна опасност и противопожарните 
мероприятия. 

Записката по плана включва обединена бройка и подробно уточняване на 
районите с висока пожарна опасност, наблюдателни пунктове, водоизточници, пътища за 
движение на противопожарна техника, както и местата за специализирани групи за гасене 
на горски пожари.    

Записката по плана включва също: анализ на изпълнените дейности, анализ на 
ефективността на планираните дейности, предвидените мерки и мероприятия в 
защитените зони по Натура 2000. 

В зависимост от състава на насажденията, близостта им до населени места, пътна 
мрежа, туристически поток и др. общинските горски територии се разделят на класове на 
пожарна опасност, както следва: 
 
Първи клас                                  46.4 ха           (0.3%) 
Втори клас                                 930.4 ха          (6.6%) 
Трети клас                                7913.7 ха       (55,6%) 
Четвърти клас                          5327.6 ха        (37.5%) 
------------------------------------------------------------- 
Общо                                      14218,1 ха       (100.0%) 

 
От първи класна пожарна опасност са отдели с преобладаващо участие на иглолистни на 

сухи, много сухи и сухи до свежи месторастения. От втори клас на пожарна опасност са отдели с 
преобладание на иглолистни насаждения и култури на свежи и свежи до сухи месторастения, 
както и широколистни насаждения на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
Останалите отдели са от трети клас на пожарна опасност. 

С висока степен на пожарен риск са горите разположени в близост до населените места, 
туристическите обекти и пътищата от държавната пътна мрежа. 

 
За предотвратяване появата на горски пожари, за ранното им откриване, ограничаване на 

разпространението им и създаване на условия за успешното им гасене, се предвижда изграждане 
и поддръжка на противопожарни съоръжения както следва: 
 
 

2.1.   Бариерни прегради  
 Бариерните прегради са естествени прегради  на огъня или съоръжения (реки, долове, 
канали, пътища, просеки на електропроводи, газопроводи, ловни и дивечови просеки), чиято 
ширина отговаря на изискванията за лесокултурна преграда, в съответния клас на пожарна 
опасност. Такива естествени прегради могат да бъдат използвани и вместо минерализовани 
ивици (ширина 1.5-2 м), но само в случаи когато са комбинирани с лесокултурна преграда (като 
минерализована ивица не могат да се използват самостоятелно, ако не са поне с ширината на 
лесокултурната преграда). 
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 На територията на обекта бариерни прегради представляват течението на реките 
Ропотамо, Зеленковска река, Дудинска река, Церовска река, Староселска река, Писменска река, 
язовирите “Ясна поляна” и  “Ново Паничарево”, шосетата за  селата Ново Паничарево, Ясна 
поляна, Веселие, Писменово, Визица, съществуващи далекопроводи и водохващането през 
отдели 188-191,194.   

Посочените бариерни прегради са съществуващи съоръжения за други цели и съгласно  
Наредба № 8, изискванията за поддръжка и почистване от запалими отпадъци е за сметка на 
техните собственици, както е посочено в чл. 24 и чл. 32.  

 
2.2.  Лесокултурни прегради  
Лесокутурните прегради могат да бъдат специално изградени за целта съоръжения 

(противопожарни просеки), или съществуващи съоръжения за други цели (просеки за 
електропроводи или канали, пътища, ловни просеки), почистени от растителност и растителни 
отпадъци, чиято ширина и местоположение изпълнява поставените цели по противопожарно 
устройство. 

Когато лесокултурните прегради са съществуващи съоръжения за други цели, съгласно 
Наредба № 8, поддръжката и почистването им от запалими отпадъци е за сметка на техните 
собственици. 
             Наличните лесокултурни прегради - просеки и горски пътища, които отговарят на 
изискването за лесокултурна преграда са 39.6 км., в т.ч: 15.7 км. на територията на ТП „ДГС Ново 
Паничарево“, ТП „ДГС Бургас“- 8.8 км, ТП „ДЛС Ропотамо“- 14.4 км., и ТП „ДГС Царево“- 0.7 
км. 

За разширение на съществуващи коларски пътища, които да изпълнят функциите на  
лесокултурни прегради (новопроектирани лесокултурни прегради) е предвиден 1.0 км. (по 
границата на отдели 361 и 363) на територията на ТП „ДГС Бургас“. 

Необходимо е да се заделят ежегодно средства за поддръжка на съществуващите 
лесокултурни прегради, съгласно предвижданията на годишните оперативни планове. 

 
2.3.  Минерализовани ивици 
Минерализовани ивици – незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена 

до минералния почвен слой. Залагат по средата на бариерни и лесокултурни прегради, край 
републиканските пътища, по периферията на горските територии за отделянето им от населени 
места, обработваеми или пустеещи земи, около местата за спиране и паркиране на автомобили. 

Съществуващите и поддържани минерализовани ивици на територията на обекта са 63.6 
км. на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“.  

Предвижда се изграждане на нови 36.5 км. минерализовани ивици също на територията на 
ТП „ДЛС Ропотамо“.  

 
Необходимо е общината да заделя ежегодно средства за изграждането и поддръжката на 

минерализованите ивици, съгласно предвижданията на годишните оперативни планове. 
 

2.4.  Пътища за движение на противопожарни автоцистерни 
  От съществуващата пътна мрежа в горските и земеделски територии, които могата да 

служат за опазване на горските масиви от пожари, достъпни за противопожарни автоцистерни са 
72.2 км: 

- Стабилизирани горски автомобилни пътища, отговарящи на условията на т. 5 от 
Приложение № 39 на Наредба № 18 на територията на обекта няма. 

Тези пътища отговарят на условието за наличност на места за обръщане на 
автоцистерните  ( на всеки 300-500 м, съгласно т. 5 от  Приложение № 39 на Наредба № 18).  
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- Автомобилните земни пътища, които са проходими за противопожарни автоцистерни и 
минават през горски територии, са с обща дължина 63.9 км:  27.7 км. на територията на ТП „ДГС 
Ново Паничарево“,  на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“- 34.8 км.,  на територията на ТП 
„ДГС Царево“- 1.4 км. 

 
-Автомобилните земни пътища, които минават през земеделски територии и могат да се 

използват от противопожарните автоцистерни са с обща дължина 8.3 км, като от тях 4.8 км. са на 
територията на ТП „ДГС Ново Пничарево“ и 3.5 км на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“.  

  
Необходимо е  община Приморско, ежегодно да заделя средства за поддръжка на горските 

автомобилни пътища (подравняване, почистване на отводнителни съоръжения и др.) и в 
частност за тези, по които е предвидено преминаването на противопожарни автоцистерни. 

 
2.5.  Водоизточници за нуждите на опазването на горите от пожари 
На територията на обекта възможните за зареждане на противопожарни автоцистерни 

места са осем:  от противопожарни кранове  в селата Ново Паничарево и Писменово, от 
противопожарен шланг в пречиствателната станция в село Ясна поляна, от естествен вир  в 
подотдел 96 "з"  и от изкуствените  водоеми в подотдели: 26 "б ", 117 "д", 231 "в" и  158 "д", 
изградени от община Приморско, на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“.  

Местата са подбрани, така че да са достъпни, с достатъчна прилежаща площ за обръщане 
на автоцистерните, по-голяма от  изискуемата (12х12 метра), както и вертикално разстояние от 
нивото на водата до площадката, върху която ще се позиционира автоцистерната по-малко от 5 
метра. 

По тази причина не се предвижда изграждането на площадки за разполагане и 
маневриране на автоцистерните. 

 
2.6.  Стационарни наблюдателни пунктове 
На територията на общинските гори има общо четири противопожарно- наблюдателни 

кули, построени от общината- в подотдели 161"2" и 109 "4“, 183 "2" на ТП „ДГС Ново 
Паничарево“ и отдел, подотдел 492- 2 (м. „Китката“) на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“.  

 
 2.7. Табели с противопожарно съдържание 
Предупредителни табели с противопожарно съдържание е предвидено да се поставят 

както следва: по шосетата на територията на общината на входа към горските масиви, и  по някои 
горски автомобилни пътища, общо 7 бр. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и 8 бр. 
на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“- на входовете към горските масиви и в м. „Пристана“, 
Перла“ и „Аркутино“. 

Предвижда се обновяване на табелите еднократно през десетилетието, както и подмяна на 
табели при повреда или унищожаване. Така през десетилетието се предвижда поставяне на 
минимум още 15 броя табели. 

 
 

2.8. Места за палене на огън и места за паркиране 
Съгласно изискванията на  Наредба № 8 мястото за палене на огън се устройва по следния 

начин: огнището е с кръгла форма с диаметър до 1 м., а височината му е около 20 см., вкопава се 
в земята, а изкопаната пръст се насипва по периферията му. Огражда се с минерализована ивица 
широка 1 м и се обозначава с табелка “място за палене на огън.” Горенето в огнището се 
организира така , че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи 
въглени да не превишава половината от височината му. Предвидената за изграждането на едно 
огнище каменна зидария е в обем 0.4 куб.м.,  



6 
 

 Съгласно изискванията на Наредба № 8 местата за паркиране се ограждат с 
минерализована ивица широка 2 м и със санитарна ивица, окосена и почистена от 
леснозапалими растителни и други отпадъци, широка 10 м. 

На територията на общинските гори има изградени три места за палене на огън в отдел 
154 "б", 26 "з" и в отдел 424 "з" на територията на ТП „ДГС Ново паничарево“, където има и 
места за паркиране.  На територията на ТП „ДГС „Царево“, в отдел, подотдел 1- 3 също е 
предвидено изграждането на мясото за палене на огън. 
 

2.9. Депа за противопожарен инвентар 
Неоходимо е оборудване на противопожарно депо, по едно за всеки горскостопански 

участък или общо 2 бр. 
Оборудването е съгласно § 4 от Заключителни разпоредби,  на Наредбата – 

„приложение”,  като обновяване на инвентара на всяко депо, да се прави при необходимост 
(загубване унищожаване или повреждане). Моторните помпи във всяко депо да се оборудват с 200 
метра шлангове снабдени със струйници, съгласно  § 4 т. 6 от „Забележки”, които се обновяват 
минимум един път през десетилетието, както и при нужда при повреди, загубване  или 
амортизация след използването им при гасене на пожар. 

 
2.10.  Устройване на площадки за кацане на хеликоптери 
На територията на общинските гори не се предвижда изграждане и оборудване на 

хеликоптерна площадка. 
На територията на втори горско стопански участък "Ясна поляна" на ТП „ДГС Ново 

Паничарево“ има една площадка за кацане на хеликоптери  в пододел 215 "4" и е една е 
разположена в резиденция „Перла“ на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“.  В случай на нужда, 
те могат да обслужват и горите общинска собственост.  
             

2.11. Материално обезпечаване на доброволните формирования за гасене на горски 
пожари 

 
Общината трябва да осигури сформираните специализирани групи и доброволни 

формирования с лични предпазни средства и защитни облекла, съгласно чл.14  т. 4  и чл.15 т.3 
от допълнителните разпоредби на Наредба № 8, както и  с необходимото оборудване, съгласно т. 
6 от приложението на същата Наредба.  

Количеството на личните предпазни средства, защитните облекла и оборудването на 
специализираните групи и доброволни формирования, да се съобрази с броя на участниците в 
тези групи. Предвижда се същите да се подменят при нужда (при загубване  или повреда). 

 
Точното местоположение на съществуващите и планирани противопожарни съоръжения 

е отразено в специални карти на противопожарните мероприятия в М 1:25000, приложени към 
Плана.  

Необходимо е новопланираните противопожарни мероприятия да се изпълнят в първите 
5 години от влизането на плана в сила.  

 



 
 

Общи бележки 

Този горскостопански план е изработен през 2017/2018г. от лесоустройствена група на 
“Пролес – Инженеринг” ООД, гр. София, в състав: инж. Георги Налбантов,инж. Георги Йорданов 
Груев – отговорници на обект и проектанти: инж. Лоренция Петрова Груева, инж. Ивайло 
Георгиев Йорданов, инж Виктор Георгиев Йорданов, инж. Павел Панов, инж. Итил Яворов 
Гадженаков – ловоустроител, инж. Деница Стефанова Савова - специалист, инж. Пламен 
Доросиев, инж. Атанас Буланов, инж. Атоний Стефанов Стефанов – КТК, инж. Вахрам Мовсес 
Алтунян – геодезист, инж. Красимира Кънчева. 

Теренната работа е извършена през лятото (м. юли – м. ноември) на 2016 год. Камералната 
работа е извършена от м. декември 2017 г. до м. май 2018 г. 

Като основа за изработването на стопанските карти са използувани: топографски 
карти в М 1:10000, репродукция от М 1:5000; цифрови модели на възстановената собственост по 
землища – КВС и Кадастрална карта; сателитни снимки геореферирани и трансформирани в М 
1:10000. 

Цифровизирането и изчисляването на площите е звършено с помощта на 
специализиран софтуер – “Lesocad”, а предпечатната подготовка, формирането на различните 
видове тематични карти и отпечатването им е направено с GIS – ArcView. Атрибутната база 
данни на плана е създадена и обработена със собствен софтуер, - Lesproject 5.7   

Запасът на сечнозрелите насаждения е определен чрез обемно-разредни таблици.В 
приложенията към плана са поместени списъци на насажденията, запасът на които е определен 
по математико-статистически методи. 

Запасът на всички други насаждения и култури е определен по възприетите таблици за 
растежа и производителността (растежни и опитни таблици), а именно: 

 
Бял бор Тюрин 
Смърч Тюрин 
Бяла мура Недялков, Кръстанов 
Ела Шиков, К. 
Култури от бял бор Кръстанов, Беляков, Шиков 
Високостъблен бук  Недялков, С. 
Трепетлика Тюрин 
Бреза Тюрин 

 
Списък на дървесните видове и използваните съкращения в таксационните описания е 

поместен в приложенията, както и в края на всеки том. 
Запаси са изчислени за всички насаждения с височина над 3 м включително. Запасът на 

един хектар е закръглян до 1 куб.м, а запасът на цялата площ – на 5 или 10 куб м. 
Настоящият горскостопански план влиза в сила от 01.01.2019 г. след утвръждаването му 

от РДГ . Продължителността на ревизионния период е 10 години – до 31.12.2028 год. 
 
                 
      

 Изготвил:………………………………….. 
                        / инж. Красимира Кънчева/ 
 
 
 



 

ИК - 4,6 % 
БлВП - 9,8% 

БлСрНП - 37,0% 

СмВП - 0,6 % 

СмСрНП - 6,0% 

ИзГорВП - 0,2% 

ИзГорСрНП - 1,4% 

ЦП - 2,1% 

Н - 0,1% 

ИзБВ - 12,5% 

ИзБСр - 2,6 % 

ИзГВСпС - 1,1% 

ИзГорВ - 8,6% 

ИзГорСрН - 6,9% 

БлВ - 0,9 % 

БлСрН - 5,6% 

ДИАГРАМА № 1  
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА 
 НА СТОПАНСКИТЕ КЛАСОВЕ, В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 



 

 

 

благун - 45,9% 

източен горун - 
16,9% 

източен бук - 
14,6% 

цер - 13,3% 

черен бор - 3,3% други - 6,0% 

ДИАГРАМА № 2 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ ПО ПЛОЩ, 
В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 

благун - 33,9% 

източен горун - 
19,2% 

източен бук - 
24,0% 

цер - 10,3% 

черен бор - 3,3% 
други - 9,3% 

ДИАГРАМА № 3 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРВЕСНИТЕ ВИДОВЕ ПО ЗАПАС, 
В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 4 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА НА ВИСОКОСТЪБЛЕНИТЕ ГОРИ, 
 В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ,  

НЕЗАВИСИМО ОТ ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 5 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПАСА НА ВИСОКОСТЪБЛЕНИТЕ ГОРИ, 
 В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, 

 НЕЗАВИСИМО ОТ ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 6 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА НА ИЗДЪНКОВИТЕ ГОРИ, В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 7 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПАСА НА ИЗДЪНКОВИТЕ ГОРИ, В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 8 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА НА НИСКОСТЪБЛЕНИТЕ ГОРИ, В ОБЩИНСКАТА  ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 
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ДИАГРАМА № 9 
 

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАПАСА НА НИСКОСТЪБЛЕНИТЕ ГОРИ, В ОБЩИНСКАТА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ФУНКЦИОНАЛНАТА КАТЕГОРИЯ 



 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 



 
С П И С Ъ Ц И 

НА ПОДОТДЕЛИТЕ ПО КАТЕГОРИИ ГКВС 
СПРЯМА ДОКЛАДА ЗА ГОРСКАТА СЕРТИФИКАЦИЯ 

НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ДУСОГ-ПРИМОРСКО 
 

    
вкс  3 

Горски територии, представляващи редки, застаршени или изчезващи 
екосистеми 

 
G1.2232 – 91FO лонгозни гори 
 
316 д. 466 з. 469 е. 471 а. 473 в. 474 а. 475 а. 503 з. 513 г. 9 с обща 
площ 37.3 ха, от която залесена 37.3 ха. 
 
G1.413 – 91EO естествени КРАЙРЕЧНИ 
 
240 а. 316 г. 318 а. 319 ж, з, м, н. 324 д, е, ж. 513 ж, к.  
с обща площ 25,2 ха, от която залесена 25,2 ха. 
 
 
G1.6E12 - 91SO, термофилни букови гори, в териториалния обхват на Тп „ДГС 
Ново Паничарево“ 
 
14 д. 18 и. 21 г. 22 б. 42 в. 64 б, г, д, ж. 65 е, з. 67 а, б. 68 а. 69 
а, б. 70 а, в, е, к. 71 д, и. 73 а, д. 74 е, и, к. 78 а, в, г. 79 а, б, 
г, е. 80 а, б, в, д, з. 81 а, б, д, е. 82 в. 83 г, е, ж. 84 г, д. 85 а, 
б, г. 86 а, г, е, ж. 87 в, г. 88 б. 89 в. 91 б, в, г, е. 92 а, б, г, е, 
ж. 93 а, в, г, е, ж. 94 а, б, в, г, д, е. 95 б, г, к. 96 е, л. 97 б, в. 
98 б, з. 99 б, е, к. 100 з. 101 а, б, е. 102 в, е. 103 в, г, ж, з. 104 а, 
б, г, ж. 105 а, б, в, г. 106 а, в, г. 107 б, г, д.  
108 б, г, е, ж, з, и, к, л. 109 б, г, д, е, ж, и, п, с, у. 110 а, б, в, 
и. 111 а, б, г, е. 112 б, д, к, м. 113 а, б, в, д, е. 114 б, в, д, ж. 115 
б, д. 116 б, в, г, е, ж. 117 а, б, в, г, д, ж, з, н, п. 118 б, д. 119 в, 
е. 120 б. 121 в. 122 а. 123 б, и. 124 б, г, д, е, ж, з. 125 а, д, ж. 126 
а, б, в. 127 а, б. 128 д.  
129 а, в. 130 а, б. 132 а, б, д, ж, и. 133 а, д, ж. 134 а, в, д, е, з. 
135 б, г. 136 а, д. 137 а, б, ж. 138 а, в, д, е. 139 а, в, д. 140 а. 141 
а, б. 142 а, в, к. 143 в. 144 б, в, е, ж. 145 а, б. 146 а, в, д. 147 е, 
з. 148 а, г. 149 а, б, г, д, з. 150 в, е. 152 г, д, з, к. 153 б. 157 з. 
160 г, з. 161 ж, и. 164 и. 181 г. 183 б. 184 б, г. 185 г, е. 194 а, б, з, 
м. 195 а. 196 б, г. 329 г, е. с обща площ 1977.6 ха, от която залесена 
1977.6 ха. 
 
G1.7371 – 91HO или 91АА под 800 м  естествени гори от космат дъб 
 
497 д. 500 г, д, ж, к. с обща площ 7.6 ха, от която залесена 7.6 ха 
 
 



 
 
G1.76A41 – 91MO в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“ 
 
14 г. 16 а, г, д, е, и. 17 б, в. 18 а, б, г, д, ж. 21 а, б, в. 22 а, в, 
г, д. 23 б, е, з, л, м. 24 л. 41 а, в, д, е, ж, з, к. 42 а, г, д, ж, з. 
43 а, б, г, д, ж.  
44 а, г, е. 64 а, в, е. 65 б, в, г, д, и. 66 б, г. 67 в. 68 б, в. 69 в, 
е, ж. 70 б, г, ж. 71 а, г, ж, м. 72 в, е, и. 73 г, е. 74 б, в, г, д, ж, 
з. 75 а, б. 78 б, д, е. 79 в, д. 80 г, ж, и. 81 в, г, ж, з. 82 а, б, д. 
83 а, б, д, з. 84 б, в. 86 д. 87 а, б. 88 а, в, г, д, ж, з. 89 а, б, г, 
д. 90 а, б, в, г, д, з, и, к, л, м.  
91 а, д, ж, и. 92 в. 94 ж, з, и. 95 д, ж, з, и. 96 а, б, г, д, ж, з. 97 
а, д, е. 98 а, в, е, к. 99 в, г. 100 а, б, г, д, и. 101 в, г, д. 102 а, 
б, г, д. 103 е, и. 104 в, д, е. 107 а, в. 108 а, в, м, н, о, п, р, с.  
109 а, в, з, к, л, н, о, р, т. 110 з. 111 ж. 113 г, ж. 114 е. 115 а, в. 
118 а. 119 а. 120 а. 121 б, г, д, е, к, л. 122 б, в, г, д. 123 в, д, е, 
к, м. 125 б, в, г, з. 126 г, д, е, з, и, к. 127 д, е. 128 а, б. 130 в. 
132 в, г, е. 133 б, в, з. 134 б, г, ж.  
135 а, в, д. 136 б, в. 137 в, г, д, е, з. 138 б. 139 б, ж. 140 б. 141 г. 
142 г, е, ж, з. 143 а, б, г, д, е. 144 а, г, д, з. 145 в, г. 146 б, г. 
147 а, г, д, ж. 149 в, е, ж. 150 а, б, ж, з. 151 в. 152 а, б, в, е, ж. 
153 в. 155 в. 156 а, в, е. 157 а, в, г. 158 г. 159 а, в, г, е, ж. 160 а, 
в, д, е, ж. 161 а, в, д, з, л. 162 а, в, д, з. 163 а, б, в, д, е, з, и, 
л. 164 а, д. 179 г, д. 181 д. 183 в, г, е. 184 а, в, д, е, ж, з, и. 185 
ж, и, л. 191 а, ж, и. 193 а, в, г. 194 в, г, д, ж, и. 195  
д. 304 д. 316 в. 329 д. 331 в. с обща площ 2215.8 ха, от която залесена 
2215.8 ха. 
 
 

вкс 4.1. Гори – единствени източници на питейна вода 
 

26 1. 67 а. 98 д. 119 4. 125 д. 127 б. 132 л. 144 е. 149 а. 154 б. 222 б. 
223 1. 430 б. в териториалния обхват на ТП «ДГС Ново Паничарево» 
469 2. 501 в. 502 м. в териториалния обхват на Тп «ДЛС Ропотамо»  
с обща площ 131.1 ха, от която залесена 121.8 ха и незалесена 9.3 ха. 
 

вкс 4.2. Гори – крайречни естествени гори, попадащи в зеливаемата 
тераса на речното течение на р. Ропотамо и р. Дяволска 

 
 в териториалния обхват на ТП «ДЛС Ропотамо»  

 
240 а. 316 г, д. 318 а. 319 ж, з, м, н. 324 е, ж. 466 з. 469 е. 471 а. 
473 в. 474 а. 475 а. 503 б. 513 г, ж, к.  
8 а – в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“. 
с обща площ 64.1 ха, от която залесена 64.1 ха. 
 
 
Също към вкс 4.2. Санитарно-охранителна зона 3 за питейни нужди 
 
4 а, б, в, д, е, л. 8 а, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м. 9 в. 14 б, 
в, г, д, 1, 3, 4. 15 а, б, в, г, д, е, 1, 2. 16 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и. 17 а, б, в, 1. 18 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 2. 19 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, 1. 20 а, б, в, г, д, е. 21 а, б, в, г, 1, 3. 23 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, 1, 3. 24 а, б, в,г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 25 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 26 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 3, 
4, 5, 7. 27 в, л, н, о, с, 5, 7. 35 д. 39 а, б, в, г, д, е, ж, 1. 40 а, 
б, в, г, д, е, ж, з. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 42 а, б, в, г, 
д, е, ж, з. 43 а, б, в, г, д, е, ж. 44 а, б, в, г, д, е, 1. 64 а, б, в, 
г, д, е, ж. 65 б, в, г, д, е, ж, з, и. 66 б, в, г. 67 а, б, в, г, д. 68 
а, б, в. 69 а, б, в, г, д, е, ж. 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м. 
71 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 3. 216 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8.  



с обща площ 1238.5 ха, от която залесена 1227.2 ха и незалесена  
11.3 ха. 
 
Също към вкс 4.2. Защитна ивица река 
 
316 г, д. 319 ж, з, м, н. 324 д, е, ж, 5, 6, 9. 466 з. 467 е, з. 470 в, 
г, д, е, ж. 471 а. 474 а, 1. 475 а. 477 1. с обща площ 86.7 ха, от  
която залесена 79.2 ха и незалесена 7.5 ха. 
 
Също към вкс 4.2. Защитна ивица язовир 
4 б, в, д, е, л. 27 н, о, 5, 7. с обща площ 31.2 ха, от която залесена 
31.0 ха и незалесена 0.2 ха. 
 

вкс 4.3. насаждения върху част от релефа с наклон над 29 градуса 
               
41 и, к. 65 б, д. 69 б, в. 70 а. 71 а. 81 д. 93 е, ж. 94 а, 1. 98 и. 100 
е. 101 в. 104 а. 113 б, в. 114 д. 140 а. 149 д, з, м. 150 в, е, з. 156 ж. 
157 е, и. 158 б, ж. 159 д. 183 а. 191 д, 3. 470 б. с обща площ 208.3 ха,  
от която залесена 195.3 ха и незалесена 13.0 ха. 
 

ВКС 6 Горски територии с решаващо значение за съхраняване културни 
ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност 

  
227 г. 351 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 430 б. 494 6. 495 7. с обща площ  
94.0 ха, от която залесена 69.9 ха и незалесена 24.1 ха 
 
Забележка: планираните мероприятия са съобразени с режимите, описани в 
Доклада. За горите във фаза на старост и горските територии в зоните по 
Натура и в защитените местности, справката по мероприятия е направена в 
основната записка. 



С П И С Ъ К  на подотделите, стопанисвани от ДУСОГ Приморско, забранени и разрешени за 
паша, по землища: 

                          
1. Землище с. Ново Паничарево 

 
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 

  
4 а,б,в,д,е,л,м,п,р,с,х. 8 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м. 9 в. 14 б,в,г,д,1,3,4.  
15 а,б,в,г,д,е,1,2. 16 а,б,в,г ,д,е,ж,з,и. 17 а,б,в,1. 18 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,2. 
19 а,б,в,г,д,е,ж,з,1. 20 а,б,в,г,д,е. 21 а,б,в,г,1,3. 22 а,б,в,г,д,2.  
23 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,3. 24 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1.  
25 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1 ,2,3,4. 26 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,3,4,5,7.  
27 в,г,д,е,з,и,л,н,о,п,с,3,4 ,5,7. 28 а,б,г,д,е,ж,з,1,2,3. 29 д.  
30 а,в. 31 а,б,1,2,3. 32 г. 33 а . 35 д. 39 а,б,в,г,д,е,ж,1. 40 ,б,в,г,д,е,ж,з. 
41 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1. 42 а,б,в,г,д,е,ж,з. 43 а,б,в,г,д,е,ж. 
44 а,б,в,г,д,е,1. 64 а,б,в,г,д,е,ж. 65 б,в,г,д,е,ж,з,и. 66 б,в,г. 67 а,б,в,г,д. 
68 а,б,в. 69 а,б,в,г,д,е,ж. 70 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м. 
71 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,3. 72 а,б,в,г,д,е,ж,з,и. 73 а,б,в,г,д,е.  
74 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,3. 75 а,б. 78 а,б,в,г,д,е. 79 а,б,в,г,д,е.  
80 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1. 81 а,б,в,г,д,е,ж,з. 82 а,б,в,г,д,е,ж,1. 
83 а,б,в,г,д,е,ж,з. 84 б,в,г,д,1 . 85 а,б,в,г. 86 а,б,в,г,д,е,ж.  
87 а,б,в,г,д,1. 88 а,б,в,г,д,ж,з,1. 89 а,б,в,г,д,1.  
90 а,б,в,г,д,з,и,к,л,м,1,2,4,5. 91 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1.  
92 а ,б,в,г,д,е,ж,з,1. 93 а,б,в,г,д,е,ж,2. 94 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2.  
95 а ,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1. 96 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л. 97 а,б,в,г,д,е,ж,1,2.  
98 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,3. 99 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1.  
100 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2. 101 а,б,в,г,д,е,1. 102 а,б,в,г,д,е.  
103 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1. 104 а,б,в,г,д,е,ж,1. 105 а,б,в,г,2,3,5.  
106 а,б,в,г,1,2. 107 а ,б,в,г,д,2. 108 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с.  
109 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,н,о,п,р,с,т,у,2,4. 110 а,б,в,г,д,е,ж,з,и.  
111 а,б,в,г,д,е,ж. 112 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1. 113 а,б,в,г,д,е,ж.  
114 а,б,в,г,д,е,ж,1. 115 а,б,в,г,д,е. 116 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,4.  
117 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,3,4. 118 а,б,в,г,д,е,ж.  
119 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,2,3,4. 120 а,б,в,г,д,2,3,4. 121 б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,2. 
122 а,б,в,г,д,е,1. 123 а,б,в,г,д,е,з,и,к,л,м. 124 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к.  
125 а,б,в,г,д,ж,з. 126 а,б,в,г,д,е,з,и,к. 127 а,б,в,г,д,е,з,и,к.  
128 а,б,в,г,д,е,ж. 129 а,в,г ,2,3. 130 а,б,в,г,д,е,ж.  
132 а,б,в,г,д,е,ж,и,к,л,м. 133 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,2. 134 а,б,в,г,д,е,ж,з,2,3,4. 
135 а,б,в,г,д,е,1. 136 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3. 137 а,б,в,г,д,е,ж,з,2.  
138 а,б,в,г,д,е,2. 139 а,б,в,г,д,е,ж,3. 140 а,б,в,г,д. 141 а,б,в,г,1,3.  
142 а,б,в,г,д,ж,з,и,к. 143 а. 144 ж,3. 145 а,б,в,г. 146 а,б,в,г,д,1.  
153 а,б,в,г,д,е,1,2,4. 154 а,б,в,г,2,3.155 а,б,в. 156 а,б,в,г,д,е,ж,з,и.  
157 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1. 158 а,б,в,г,д,е,ж,2. 159 а,б,в,г,д,е,ж.  
160 а,б,в,г,д,е,ж,з. 161 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2. 162 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,4. 
163 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1. 164 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2. 179 д. 181 в,г,д,2. 
183 а,б,в,г,д,1,2,3. 184 и,3,6. 329 г,д,е. 331 в. 423 б,в,д,е,ж,н,о,с,т.  
424 б,г,д,е,з,и,с,ш. 425 а,б,в,д,ж,и,к. 426 а,б,г,д,ж,з.  
427 а,б,в,г,д,е,з,к,м,о,р,с,у,ф,ч,щ. 432 а,б,в,г,д,е,ж,з,н,о,с,т,1.  
502 а,б,д,и,к,л,м,н,х,ц,ш,щ,ю,а1,б1. 503 а. 504д,е,ж,к,л,н,о,р,т,ф,щ,ю,в1,г1,е1 
с обща площ 5646.0 ха,от която залесена 5580.9 ха. 
 
 Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 
27 к,р.425 з, с обща площ 17.3 ха, цялата залесена. 

 
 Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
297 б,в. 298 в. 299 л. 305 а, с обща площ 41.9, цялата залесена. 
  
 Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
299 и,м,н,о,п,с,т,у,ф,ц,ч с площ 63.0 ха, от която залесена 63.0 ха. 

2. Землище с. Ясна поляна 
 

Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 



 
142 е. 143 б,в,г,д,е,ж,з,1. 144 а,б,в,г,д,е,з,1,2.  
147 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3. 148 а,б,в,г. 149 а,б,в,г,д,е,ж,з,м.  
150 а,б,в,е,ж,з,и,к,1. 151 в,е. 152 а,б,в,г,д,е,ж,з,к,1,2,3,4. 179 в,г,1.  
183 е. 184 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,4,5,7. 185 в,г,д,е,ж,з,и,л,1,2,3 
188 а,б,1. 189 д,5. 190 а,б,в,г,1,3,4.  
191 а,б,в,г,д,е,ж,и,1,3,4,5,6,8,10,11,12. 192 а,б,в,г,1.  
193 а,б,в,г,д,е,1,2,3,5. 194 а,б,в,г,д,ж,з,и,м,1,2,3,4. 195 а,б,в,г,д,е,1,2. 
196 а,б,в,г,д,1,2,3,4. 204 а,в . 207 в. 209 а,б,в,1,2,3.  
216 а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,5,6,7,8. 217 а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5,6.  
218 а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5. 219 а,б,в,г,1,2,3. 220 а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5. 
221 а,б,в,г,д,е,1,2,3. 222 а,б,в,г,1,2,3 223 а,б,в,1,2,3,4.  
224 а,б,в,г,д,е,1,2. 225 а,б,в,1,2,3,4,5. 226 а,б,в,г,1,2,3,4.  
227 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5. 228 а,б,в,1,2,3. 229 а,б,в,г,1,2,3,4.  
230 а,б,в,г,д,е,1,2,3. 231 в. 250 г. 251 г,2. 252 а,б. 253 а,1. 254 а,г,1,4. 
304 д. 428 е,з,и,м,н,о,ф,10,11,12,13,14. 429 а,б,в,г,д,е,к,л. 501 а 
с обща площ 1648.5 ха,от която залесена 1580.3 ха. 
 
Разрешени за паша в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 
 
207 а,б,1,2,3. 208 а,б,в. 231 а,б,г,д,е,1,2,3,4,5,6.  
232 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6,7,8. 250 а,б,в,1,2. 251 а,б,в,д,е,ж,1,3,4,5. 
252 в,г,д. 253 б,в,2. 254 б,в,2,3.  
428 а,б,в,г,д,ж,к,л,п,р,с,т,у,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  
429 ж,з,и,м,н,о,п,р,1,2,3,4,5.  
430 а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15.  
431 а,б,1,2,3,4,6. 501 б,в 
с обща площ 655.1 ха, от която залесена 616.9 ха.                          
 
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
205 г. 233 а,б,в,г,д,1. 234 а,б,в,г,1. 235 б,в,г,д,2. 236 а,в,г,д,е.  
237 а,б,в,д,1,2. 238 а,б,в. 239 а. 240 а,б,в,г. 241 а,б,в. 243 б,в,з. 299 з. 
527 а,б,в,г,е,ж,з,и,к,л с обща площ 698.7 ха, от която залесена 695.1 ха. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
205 а,б,в,1,2,3,4,5. 206 а,б,1,2. 233 2,3,4,5. 235 а,1,3,4,5,6.  
236 б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 237 3,4,5. 238 1,3,5,6. 239 б,1. 240 д,1.  
241 г,д. 242 а,б,в,г,д,и,1. 243 а,г,е,ж,и,п,1,2,4,5,6,8,9.  
244 а,б,в,1,2,3,4,5,6. 245 а,в,г,д,е,ж,и,к,л,м,н,о,п,1.  
246 а,б,г,е,з,и,л,н,о,п,р,с.  
527 д,м,н,о,р,т,ф,х,ц,ч,1,2,4,5,6,7,8  
с обща площ 385.1 ха, от която залесена 344.6 ха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Землище с. Писменово  
 

Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 
 
316 в. 324 з,1 с обща площ 0.5 ха,от която залесена 0.4 ха.  
 
Разрешени за паша в териториалния обхват на ТП „ДГС Ново Паничарево“: 



 
320 а,б,1,2. 321 а,б,в,1,2,3. 322 а,б,в,1,2,3 с обща площ  127.9 ха,от която залесена 
123.5 ха. 
 
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
  
281 д,е,к с площ 4.6 ха, цялата залесена. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
281 м,4,10 с площ 4.5, от която залесена 0.9 ха. 

 
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“: 
 
3 м с площ 8.4 ха, залесена. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“: 
 
1 г,д,е,ж,1. 3 е,ж,н,с,4,6. 4 б,в,д,к,о,ш,б1,г1,д1,6. 
5 а,ж,к,о,т,ю,я,г1,е1,ж1,з1,5,11. 27 ж,к,л,м,п,р,т,ф,ч,ш,щ,а1,б1. 31 а 
с площ 59.5 ха, от която залесена 56.2 ха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Землище гр.Приморско 

  
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
318 а,б,в,г,е,1,2. 319 г,д,е,ж,з,и,м,н,1,2. 326 а,б. 327 а,б,5,6. 352 а,б.  
353 а,б,7. 354 а,б,е,ж. 464 а,б,в,1,6,7,9,11. 465 а,в,г,д,1,4,5.  
466 а,б,г,д,з,3,5,8,10,12. 467 а,б,в,е,ж,з,1,3,4,5,6. 468 а,б,в,д,е,1,2,3,6. 
469 а,б,в,г,д,е,2,6. 470 а,б,д,е,ж,3,8. 471 а,б,в,2,3. 472 е,2,3. 473 б,в,д,е. 
474 а,б,в,г,д,е,1 475 а,г,е,и,к.  
476 в,г,д,е,ж,з,и,м,н,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23. 
477 а,б,в,г,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. 478 а,б,в,1,2,3,4,5,6,7,8.  



479 а,б,в,1,2,3,4,5. 491 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6,7. 
492 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6. 493 а,б,в,1,2,3,4,5,6,7. 494 а,б,в,1,2,3,4,5,6,7. 
495 а,б,в,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 496 а,б,в,1,2,3,4,5,6.  
497 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16.  
498 а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.  
499 а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  
500 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
501 а,б,в,г,д,ж,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.  
502 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,15,16. 
503 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 504 б,в,г,д,ж,1,2.  
505 б,в,г,д,е,ж,з,и,н,о,п,р,с,т,1,2,3,4,6. 506 б,в,д. 507 а,д,з.  
508 а,б,в. 509 а. 510 а,б,в,г. 511 б,в. 512 в,г. 513 а,б,в,г,д,и,к.  
516 б,в. 518 з. 519 а. 520 а,ж. 521 а,б,д. 522 и. 523 и,о,5,7,8,9 с обща площ 
2281.8 ха, от която залесена 1997.0 ха 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
318 д,3,4,5,6. 319 а,б,в,к,4. 326 1,2,3,4,5. 327 1,2,3,4,7,8,9.  
352 в,г,1,2,3,4,5. 353 в,г,д,1,2,3,4,5,6,8,9. 354 д,з,1,2.  
464 2,3,4,5,8,10,12,13,14,15. 465 б,2,3. 466 в,1,2,4,6.  
468 4 ,7,8,9,10,11. 469 3,4,5,7,8. 470 в,г,1,4,5,6,7. 471 г,4.  
472 а,б,в,г,д,ж,4,5,6. 473 а,г,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 474 2. 475 л,2,3,4,5,6,7,8,9 
506 г,е,ж,з,1,2. 507 в,г,е,1,2,3. 508 1,2,3,4,5,6. 509 б,в,г,1,2.  
510 д,1,2,3. 511 а,г,д,1,2. 512 а,б,1,2,3,4. 513 ж,з,1. 514 а,б. 515 а,б,1 
516 а,1. 517 в,г,д,е,ж,з,и,к,м,5,6,9,10,11,13,15.  
518 а,б,в,ж,и,л,м,о,п,1,5,6,7,11. 519 б,в,г,д,1,2. 520 з,м,н,1,2. 521 1,2.  
522 а,б,е,ж,з,к,н,о,п,р,с,1,2,5,7,8,9,12,14.  
523 в,г,ж,з,к,л,р,1,2,3,6,10,11,12,13,14,15,19 с обща площ 760.8 ха,от която залесена 
639.6 ха. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“: 
 
8 а. 15 а,1. 20 17 с площ 16.5 ха, от която залесена 4.2 ха. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Землище с. Веселие 
  
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
248 в,г. 249 а,б,в,г. 293 г. 305 г. 306 г,д,е,к,л,м,о. 307 д. 308 ж,и,к,л.  
309 д,к,м,п. 310 в,з,к,л,м,о. 312 а,б. 313 а,г. 314 3. 316 в,г,д,е,2,4. 317 ж. 
321 а. 324 ж,5,6. 328 д,2. 330 б. 331 б,в. 332 д,10. 333 3,6,10. 346 ж,з.  
350 д. 351 л,м,о,п,7,12 с обща площ 375.3 ха, от която залесена 362.0 ха. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“: 
 
247 а,б,в,г,1,2,3,4. 248 б. 249 1,2,3. 291 е .292 е,ж,к. 293 к. 305 д.  
306 б,в,н,р. 307 г,е. 308 г,е,з. 309 б,г,е,ж,н,о,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  
310 б,г,д,н,1,2,3,4,5,6. 311 в,4. 312 д,е,1,2,4. 313 б,в,1,2.  



314 б,ж,и,л,о,у,х. 315 д,4. 316 1,5. 321 б,е,ж,1,5. 324 д,е,9. 328 е,з,3. 
329 а,б,в,г,1,2. 330 а,в,г,1,2,3. 331 а,г,1,3,4,5,6,7. 332 е,ж,з,л,м,4,5,12. 
333 д,е,7,8,9. 334 г. 335 г,5. 345 ж,5. 346 е,1,2,3,10. 347 а,д,ж,3,8,10.  
351 б,в,г,д,е,ж,з,и,к,н,р,с,т,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,15 с обща площ 542.8 ха, от 
която залесена 466.0 ха. 
   
Забранени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“: 
 
316 б,3,10. 355 е,з. 356 а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 
357 а,в,г,е,и,к. 358 в,г,д,2. 359 а,г,ж. 360 г. 361 а,е,ж. 363 д,е,1,5.  
364 е,4. 365 г. 366 в,д,з.367 а,б,в с площ 389.9 ха, от която залесена 377.2 ха. 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Бургас“: 
 
316 а,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20.  
355 а,б,г,д,ж,и,1,2,3,4,5,6,7,8. 357 б ,д,ж,з,1,2,3,4.  
358 а,б,1,3,4,6,7,8,9,10. 359 б,в,д,е,з,1,2. 360 а,б,в,д,е,ж,1,3,4,5.  
361 б,в,г,д,з,и. 363 а,б,в,г,ж,з,2,3,4. 364 а,б,в,г,д,ж,1,2,3,5.  
365 а,б,в,д,е,1,3,4. 366 а,б,г,е,ж,2,3,4,5,6. 367 2,3 с обща площ  476.6 ха,от която 
залесена 378.3 ха. 
 

6. Землище гр. Китен 
 
Разрешени за паша, в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“: 
 
18 и,к,м. 24 н,10,11,12,13,14,15 с площ 6.3 ха,от която залесена 3.1 ха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща площ на забранените за паша подотдели в териториалния обхват на                                     
ТП «ДГС Ново Паничарево»: 7295.0 ха, от която залесена 7161.6 ха. 
 
Обща площ на разрешените за паша подотдели в териториалния обхват на                                  
ТП «ДГС Ново Паничарево»: 800.3 ха, от която залесена 757.7 ха. 
 
Обща площ на забранените за паша подотдели в териториалния обхват на                                     
ТП «ДГС Ропотамо»: 3402.3 ха, от която залесена 3100.6 ха. 
 
Обща площ на разрешените за паша подотдели в териториалния обхват на                                    
ТП «ДГС Ропотамо»: 1756.2 ха, от която залесена 1514.1 ха. 
 
Обща площ на забранените за паша подотдели в териториалния обхват на                                       
ТП «ДГС Бургас»: 389.9 ха, от която залесена 377.2 ха. 
 



Обща площ на разрешени за паша подотдели в териториалния обхват на                               
ТП «ДГС Бургас»: 476.6ха, от която залесена 378.3 ха. 
 
Обща площ на забранените за паша подотдели в териториалния обхват на                                     
ТП «ДГС Царево»: 8.4 ха, цялата залесена. 
 
Обща площ на разрешени за паша подотдели в териториалния обхват на                                        
ТП «ДГС Царево»: 82.3 ха, от която залесена 63.5 ха. 
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